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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

Школа остварује школски програм којим се ближе одређује начин на који школа образује и васпитава ученике ради стицања знања, 

вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и 

одговорности сваког запосленог за остваривање утврђених циљева. Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности 

усмерене на остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа и задовољење општих и специфичних образовних интереса и 

потреба ученика, родитеља, односно старатеља и локалне самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе.  

Израда, усавршавање и реализација школског програма заснива се на следећим општим принципима: 

❖ jеднакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социjалноj правди и принципу jеднаких 

шанси без дискриминациjе; 

❖ усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и оцењивања коjима се излази у 

сусрет различитим потребама детета и ученика, развиjа мотивациjа за учење и подиже квалитет постигнућа; 

❖ поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског достоjанства; образовање и васпитање 

у демократски уређеноj и социjално одговорноj установи у коjоj се негуjу отвореност, сарадња, толеранциjа, свест о културноj и 

цивилизациjскоj повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, 

слободе, поштења и одговорности и у коjоj jе осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 

❖ висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и 

достигнућима савремене науке, примена достигнућа научних дисциплина важних за процес образовања и васпитања и прилагођених 

узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог; 

❖ целоживотно учење, коjе укључуjе све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних активности током 

живота, са циљем сталног унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених и радних компетенциjа; 

❖ образовање и васпитање засновано на компетенциjама у складу са стратешким и функционалним оквиром за планирање и 

остваривање процеса образовања и васпитања, чиме се ствараjу услови и пружа подршка за развоj свих компетенциjа; 

❖ професионалну етику и компетентност коjа подразумева високу стручност наставника, васпитача, стручних сарадника, директора 

и секретара, стални професионални развоj и висок ниво професионалне одговорности и етичности; 

❖ хоризонталну и вертикалну проходност коjом се осигурава могућност да ученици и одрасли током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност); 

❖ демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и спровођењу образовних 

политика, поштуjући потребе и права уз обавезе и одговорности; 

❖ аутономиjа установе кроз планирање и остваривање одговараjућих активности, програма и проjеката у циљу унапређивања 

квалитета образовања и васпитања поштуjући специфичности установе и локалне средине. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма, односно програма одређених облика стручног образовања, а 

узимајући у обзир развојни план школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017-
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3, 27/2018-3 (др.закон), 27/2018-22 (др.закон), 10/2019-5 и Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13, 

101/17). 

 

2. ЦИЉ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

У циљу праћења динамике развоја образовања и васпитања, наша школа кроз Школски програм поставља следеће циљеве: 

• Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика у складу са његовим узрастом, развојним 

потребама и интересовањима; 

• Стицање квалитетних знања и вештина и формирање језичке, математичке, научне,уметничке, културне, техничке, информатичке 

писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву; 

• Стицање знања о основним елементима односа и процеса живота и рада у правној држави; 

• Оспособљавање ученика за професионалну каријеру, брзо запошљавање и уклапањеу свет рада као и наставак даљег школовања; 

• Унапређивање самосталног рада ученика кроз процес практичне наставе и неговањекултуре рада; 

• Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

• Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење језичког 

личног изражавања иинформационо-комуникационих технологија; 

• Развој вештине комуникације на страним језицима; 

• Стицање знања, вештина, ставова и вредности неопходних за складан психофизички развој и очување и унапређивање здравља 

ученика; 

• Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња; 

• Развијање свести о државној и националној припадности, неговање сопствене традиције и културе, као и традиције и културе 

националних мањина, етничких заједница,поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

• Развој и поштовање расне, културне, језичке, полне, родне и узрасне равноправности и уопште остваривања права на различитост; 

• Упознавање са природним ресурсима, економијом, културом, језицима, обичајима иисторијом других држава и народа; 

• Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне иефикасне сарадње са другима и способности за 

тимски рад и неговање другарства, као иподстицање индивидуалне одговорности, развој свести о себи и способности 

самовредновања; 

• Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина удаљем образовању, професионалном раду и 

свакодневном животу; 

• Перманентно усавршавање учесника наставног процеса и осавремењивање програма, организације, метода и опреме. 

Средње образовање и васпитање обезбеђује услове да ученици и одрасли постигну опште исходе образовања и васпитања у складу 

са Законом. 
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Циљеви и  општи  исходи средњег образовања 

Средње образовање и васпитање остварује се у складу са циљевима који су дефинисани законом којим се уређују основе система 

образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и овим законом, а нарочито: 

-развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву; 

-развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; 

-оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 

-свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду; 

-оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;-поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, 

родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

-развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, способност самовредновања и изражавања 

сопственог мишљења. 

 

3.НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
Школским програмом Средње пољопривредне школе са домом ученика-Шабац у Шапцу обухваћени су наставни планови 

образовања и васпитања које школа остварује. У оквиру подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, Школским 

програмом су обухваћени следећи образовни профили у наведеном трајању: 

 

❖ Пољопривредни техничар – 4 године 

❖ Ветеринарски техничар – 4 године 

❖ Прехрамбени техничар – 4 године 

❖ Техничар хортикултуре – 4 године 

❖ Зоотехничар – 4 године 

❖ Пекар – 3 године 

❖ Прерађивач млека – 3 године 

❖ Месар – 3 године 

❖ Руковалац - механичар пољопривредне технике – 3 године 

❖ Узгајивач спортских коња – 3 године 

❖ Цвећар-вртлар – 3 године 

❖ Цвећар-вртлар –двогодишње образовање – 2 године  
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 Поред  редовних, Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац образује и ванредне ученике кроз преквалификацију 

и доквалификацију. 

 

 

Табеларан приказ програма 

Образовни профил Степен 

Пољопривредни техничар IV 

Ветеринарски техничар IV 

Прехрамбени техничар IV 

Техничар хортикултуре IV 

Зоотехничар IV 

Пекар III 

Прерађивач млека III 

Месар III 

Руковалац - механичар пољопривредне технике III 

Узгајивач спортских коња III 

Цвећар-вртлар III 

Цвећар-вртлар –двогодишње образовање II 

 
**Напомена: Наставни програми су сачињени по јединственом обрасцу школе. Због обимности садржаја,  у обрасцима је наведен 

број Сл.Гласника РС-Просветног гласника за потребе детаљног садржаја наставног програма наставних предмета. Индивидуални 

образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану налазе се у педагошкој документацији. 

Наставни програми изборних предмета односе се на реализацију програма током школске 2019/20.године, као и најчешће 

изабраних премета претходних година. 

 

4.ЈЕЗИК НА КОМ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ 
 

Језик на ком се остварује школски програм је српски језик. 
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5.МИСИЈА И ВИЗИЈА 

Мисија школе 

 
Мисија школе као једне од најстаријих пољопривредних школа у Србији, јесте да ученицима свих смерова пружи квалитетно и 

савремено знање из области пољопривреде и прераде хране. Такође, да им обезбеди квалитетну праксу која ће их припремити за 

будуће занимање, као и да своје ученике припреми за евентуално даље образовање и живот који их очекује. 

 

Главни принципи у раду су : 

• Принцип неговања иновативне, интердисциплинарне и занимљиве наставе; 

• Принцип позитивне радне климе и коректних међуљудских односа у којима се ученици осећају сигурно, прихваћено и 

задовољно; 

• Принцип веће укључености ученика у образовно-васпитни систем; 

• Принцип подршке формирању друштвено одговорне и свестране личности ученика; 

• Принцип поделе одговорности и преузимања одговорности (тимски рад); 

• Принцип активног учешћа наставника и ученика у животу локалне заједнице и шире. 

 

Визија школе 

 

Желимо да постанемо школа која ће у будућности од свог рада обезбедити средства за даља улагања у погледу осавремењивања 

наставе и школске економије. На тај начин били би слични европским школама. Намера нам је, да наши ученици буду по свом знању  

и способностима равноправни са својим вршњацима из развијених земаља Eвропе. Желимо да наши наставници сталним 

усавршавањем буду квалитетнији за извршавање оваквих задатака. Очекујемо да родитељи препознају наше жеље и постану 

кооперативнији за сарадњу и помоћ коју могу да пруже школи. 

Приоритетни задаци школе су: 

• Даље стручно усавршавање наставника кроз избор семинара, који су у складу са постојећим потребама школе и праћење 

примене стручног усавршавања; 

•  Интензивирање размене знања и умења наставника и ученика у виду хоризонталне размене и учења унутар школе, у виду 

размене и учења са колегама и ученицима у другим школама у окружењу и на међународној образовној сцени.   
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6.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности у којима се остварује програм образовања и васпитања и 

постижу прописани циљеви, исходи образовања и васпитања, стандарди постигнућа,у складу са Законом. 

 

Основни циљеви образовања и васпитања су: 

❖ обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу детета, ученика и одраслог; 

❖ обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj детета, ученика и одраслог, развиjање ненасилног 

понашања и успостављање нулте толеранциjе према насиљу; 

❖ шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и 

васпитања;  

❖ развиjање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоjа физичких способности;  

❖ развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 

добробити животиња; 

❖ континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима 

и образовноj пракси; 

❖ развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву коjе се мења;  

❖ пун интелектуални, емоционални, социjални, морални и физички развоj сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим 

узрастом, развоjним потребама и интересовањима; 

❖ развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, међупредметних компетенциjа и стручних компетенциjа у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада и развоjем савремене науке и технологиjе; 

❖ развоj свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивациjе за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоинициjативе и изражавања свог мишљења;  

❖ оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоjа и будућег живота; 

❖ развиjање позитивних људских вредности;  

❖ развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и приjатељства;  

❖ развиjање компетенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву; 

❖ развоj и поштовање расне, националне, културне, jезичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранциjе и 

уважавање различитости;  

❖ развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања припадности Републици Србиjи, поштовање и неговање 

српског jезика и матерњег jезика, традициjе и културе српског народа и националних мањина, развиjање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине;  
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❖ повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року 

са минималним продужетком траjања и смањеним напуштањем школовања;  

❖ повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србиjе као државе 

засноване на знању. 

 

Исходи образовања и васпитања 

Исходи образовања и васпитања су jасни искази о томе шта се од ученика очекуjе да зна, разуме и да jе способан да покаже, 

односно уради након завршеног одговараjућег нивоа образовања и васпитања. Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, 

праћење и вредновање образовања и васпитања. Исходи образовања и васпитања представљаjу способност ученика да: 

❖ изрази и тумачи идеjе, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменоj и писаноj форми; 

❖ прикупља, анализира, организуje и критички процењуje информациjе; 

❖ користи српски jезик, односно jезик националне мањине и страни jезик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и 

интересовања; 

❖ ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и 

животноj средини; 

❖ ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организациjе и заjеднице; 

❖ зна како да учи; 

❖ уме да разликуjе чињенице од интерпретациjа; 

❖ примењуjе математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуациjама; 

❖ поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологиjе; 

❖ одговорно и ефикасно управља собом и своjим активностима; 

❖ ефикасно и конструктивно учествуjе у свим облицима радног и друштвеног живота, поштуjе људска права и слободе, комуницира 

асертивно и ненасилно посебно у растућоj разноликости друштава и решавању сукоба; 

❖ покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и jасну ориjентациjу ка остваривању 

циљева и постизању успеха; 

❖ остваруjе идеjе, планира и управља проjектима ради постизања циљева коjи доприносе личноj афирмациjи и развоjу, друштвеноj 

или привредноj активности; 

❖ схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани; 

❖ има свест о сопственоj култури и разноликости култура, уважава значаj креативног изражавања идеjа, искустава и осећања путем 

различитих медиjа, укључуjући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђуjе се укупним образовноваспитним процесом на свим нивоима образовања и 

васпитања, кроз све облике, начине и садржаjе рада. 
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Опште међупредметне компетенциjе 

Циљ ориjентациjе ка општим међупредметним компетенциjама и кључним компетенциjама jе динамичниjе и ангажованиjе 

комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте коjи захтеваjу њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенциjе засниваjу се на кључним компетенциjама, развиjаjу се кроз наставу свих предмета, примењиве су у 

различитим ситуациjама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично 

остварење и развоj, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење 

 

Опште међупредметне компетенциjе за краj средњег образовања и васпитања у Републици Србиjи, су: 

• компетенцији за целоживотно учење; 

• одговорно учешће у демократском друштву; 

• естетичка компетенција; 

• комуникација; 

• одговоран однос према околини; 

• одговоран однос према здрављу; 

• предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

• рад са подацима и инфромација; 

• решавање проблема: 

• сарадња; 

• дигитална компетенција. 

Образовно васпитни рад се остварује у току школске године која почиње 1.септембра, а завршава се 31.августа. Школска година се 

реализује у два полугодишта. Време, трајање и организација образовно-васпитног рада и школских распуста утврђује се школским 

календаром који доноси министар, сваке године, до 1. јуна за наредну школску годину. 

Школа ради у две смене. Прва смена траје од 07.30 до 13.25, а друга смена од 13.30 до 19.20 часова. Ученици прве и четврте године 

похађају наставу у првој смени, а ученици дгруге и треће године у другој смени. 

Теоријска настава се изводи, по правилу, у одељењу до 30 ученика, групи, а у складу са наставним планом и програмом. Настава 

вежби и вежби у блоку се изводи: у специјализованим кабинетима ,наставној бази у другој установи. Време, начин и услови за 

остваривање вежби и вежби у блоку, ван просторија школе, утврђују се уговором. 
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Облици, методе и наставна средства образовно-васпитног рада 

 Планирање васпитно-образовног рада како на нивоу школе тако и на нивоу једног предмета или часа мора подједнако бити 

систематично и одражавати један логички след операција. Први корак јесте одређивање циља и његово прецизирање -односно 

операционализација циља глобалне или појединачне педагошке активности. 

 Постављени циљ односно задаци морају бити једноставно и крајње прецизно дефинисани, сужени, колико је то год могуће, на 

жељени резултат. Операционализација циља је посебно значајна на нивоу планирања часа или других активности, јер је ту могућа 

потпуна конкретизација. С обзиром на степен разраде планирање може бити глобално и оперативно; а према поступку временско и 

тематско. У пракси наше школе уобичајено је да наставник врши: глобално, оперативно планирање и непосредно припремање за 

извођење наставног рада -припрема за час као и друге облике васпитно-образовног рада који су тесно повезани са наставом нпр. -

додатни рад. слободне активности и сл. Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме која 

представља дидактичко-методичко структурирање часа, а састоји се у спецификовању одговарајуће наставне технологије која највише 

одговара унутрашњој логичкој структури градива одређене наставне јединице. 

 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, 

ученике треба оспособљавати за:  

- самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр.повезивање садржаја предмета 

са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

- тимски рад;  

- презентацију својих радова и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију.  

Битно је ангажовати ученике у складу са њиховим могућностима. 

  

Наставници, по наставним плановима и програмима, користе следеће облике рада: фронтални облик рада, индивидуални облик 

рада, групни облик рада, рад у пару, комбинован облик рада. Такође, присутна је индивидуализована и диференцирана настава. 

Методе рада су следеће: метода вербалне методе (монолошка -дијалошка, дебата, дискусија); решавање проблема; рад на тексту, 

писани и графички радови; демонстративна (приказивање модела, шема, скица, појава, стања, активности, филмова и друго); практични 

рад и радионица (лабораторијски, експериментални, различите врсте практичних вежби и радионица); игровне активности (стваралачке, 

уметничке, драмске и друге игре као и задаци отвореног типа); истраживачки рад ученика; комбиновани рад. 

Наставна средства. У нашој школи користе се: текстуална средства (одговарајући штампани и посебно писани текстови), 

визуелно наставна средства (предмети, фотографије, цртежи, карте, схеме, графикони и сл.), аудитивна наставна средства (музички и 

тонски ефекти), аудио-визуелна средства (филмови, ТВ емисије, касете и др.),мануелна наставна средства који служе за извођење 

разноврсних материјала (инструменти, предмети, материјали), помоћно-техничка наставна средства (рачунар, пројектор и сл.). 
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Реализација образовно-васпитног рада у пољопривредној школи одржава се у две физички одвојене зграде удаљене 200 метара. У 

старој згради су један кабинет за ветеринарску групу предмета, и седам учионица опште намене. Нова зграда има кабинет физике и 

седам учионица опште намене,  мултимедијалну учионицу и учионице за грађанско васпитање и православни катихизис. Два 

информатичка кабинета су у реновираним  просторијама у поткровљу и располажу са 34 рачунаром, који су застарели. 

Школа нема фискултурну салу и настава физичког васпитања се зими одржава у учионици у којој су постављена 3 стола за стони 

тенис. У пространом дворишту су рукометни и одбојкашки терен. На ободу рукометног терена постављена су и 4 коша. У парку је 

урађена  трим стаза. 

Школска библиотека има фонд од 9438  књига и читаоницу са 20 места. Лектира за ученике чини највећи део књига, а савремене 

стручне литературе нема довољно. 

 Вредновање рада и напредовање ученика. Праћење рада,напредовање и оцењивање постигнутог успеха у сваком предмету 

организује се у функцији праћења укупног развоја личности ученика. Наставник наоснову прикупљених информацијаима задатак да 

процени, вреднује и оцени ниво који је ученик у свомваспитно-образовном раду и развоју постигао и то у знању, мишљењу, 

оспособљавању за рад, ставовима и понашању (спремност, активност и одговорност). Међутим, оцена мора бити индивидуализована и 

показати колико је ученик напредовао не само у односу на захтеве програма, већ и у односу на своје могућности и залагање. Оцена 

треба да одрази напредак у знању, стеченим способностима, вештинама, у укупном развоју личности посредством рада и залагања у 

одрененом предмету. Оцењује се петостепеном бројчаном скала оцењивања са оценама: одличан (5), врло добар (4), добар (3),довољан 

(2) и недовољан (1). 

 Приликом праћења и вредновања наставник има у виду способност ученика за одређене активности, стваралачке способности, 

евентуалне тешкоће у развоју и објективне услове ученика за рад -породичне, социјалне и др. У систему вредновања у школи и у 

сваком предмету поштују се правила да је оно планско, континуирано, објективно, стимулативно и јавно. 

 

Школа користи Е-дневник (електронски дневник) Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
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7.НАСТАВНИ ПЛАНОВИ и ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

7.1.Наставни план и програм за образовни профил – Пољопривредни техничар 

 

 

Нaзив квaлификaциje: Пољопривредни техничар 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: IV 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: чeтири гoдинe  

 

 

 

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:  

 

Циљ стручног образовања за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за организовање и 

спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима. Неопходност сталног прилагођавања променљивим 

захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, 

усмерава да ученици буду оспособљавани за:  

•примену теоријских знања у практичном контексту;  

•ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;  

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

•благовремено реаговање на промене у радној средини; 

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

•примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;  

•примену мера заштите животне средине у процесу рада;  

•употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 
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Дужности-стручне компетенције: 

•Организовање биљне и сточарске производње 

•Обављање биљне производње 

 •Обављање сточарске производње 

•Вођење документације у биљној и сточарској производњи 

•Очување здравља и околине у процесу биљне источарске производње 
 

Исходи стручног образовања 

Стручне  

компетенције 

Знања Вештине Способности и  

ставови 

Организује биљну и 

сточарску производњу 

у комбинатима  

на газдинствима 

•објасни основне принципе организације 

рада у биљној 

 и сточарској производњи 

 

•објасни принципе и технологије биљне 

 производње 

 

•објасни принципе и  

технологије сточарске производње 

 

•наведе стандарде и нормативе из подручја 

биљне и сточарске производње и објасни 

њихов значај (HACCP, GLOBAL GAP) 

 

•наведе карактеристике и врсте материјала, 

алата и опреме у биљној и сточарској 

 производњи 

 

•објасни функционисање основних 

склопова машина и оруђа 

 

•објасни значај периодичности и 

захтевности одржавања машина, уређаја и 

опреме у биљној и сточарској производњи 

•изради оперативни план 

производње на основу радног 

налога 

 

•планира утрошке материјала, 

потребног  

броја радника и средстава  

за производњу 

 

•припреми алат, материјал 

 и заштитна средстава за 

 рад 

 

•одржава средства за рад 

 

•подеси и припреми машине, 

уређаје и опрему за рад 

 

•организује рад групе радника 

 

•контролише радни процес 

 и евидентира учинак 

 

•комуницира са сарадницима, 

•савесно, одговорно и уредно обавља 

поверене послове 

 

•ефикасно организује време 

 

•испољи позитиван однос према значају 

функционалне 

 и техничке исправности машина и оруђа у 

пољопривредној и сточарској производњи 

 

•испољи љубазност, комуникативност, 

предузимљивост, ненаметљивост и 

флексибилност у односу 

према сарадницима и клијентима 

 

•испољи позитиван однос према 

професионално-етичким нормама и 

вредностима 
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 надређенима и странкама у 

процесу рада 

Спроведе процес биљне 

производње 

у комбинатима и на 

газдинствима 

•објасни технологије гајења биљака 

 

•на отвореном и у затвореном простору 

 

 •објасни опште услове гајења биљних 

култура 

 

•наведе врсте агротехничких мера и 

објасни начине 

спровођења агротехничких  

мера 

 

•разликује сортимент ратарскихи 

повртарских култура и објасни њихове 

карактеристике 

 

•разликује врсте и сортимент гајених 

култура у биљној органској производњи и 

објасни њихове карактеристике 

 

•разликује болести гајених биљних култура 

и врсте штеточина и корова 

 

•наведе врсте и објасни начин примене 

средстава за заштиту биљака 

 

•објасни технолошке процесе у атарству и 

повртарству 

 

•наведе експлоатационе карактеристике и 

објасни начин рада машина и оруђа у 

биљнојпроизводњи 

 

•наведе параметре квалитета сировина, 

репроматеријала и биљних производа 

 

•објасни услове транспорта и складиштења 

•набави материјал и средстава за 

биљну производњу 

 

•контролише сировине и 

репроматеријал за 

биљнупроизводњу 

 

•узима узорке земљишта и 

иљноматеријала 

 

•спроводи агротехничке  

мере према налогу 

 

•производи семенски и  

садни материјал на  

отвореном и у затвореном 

простору 

 

•припреми земљиште 

 

•обави сетву и садњу 

 

•прати развој биљних култура 

 

•препозна симптоме болести 

гајених биљних култура, 

врстештеточина и корова 

 

•примени мере заштите биљних 

култура 

 

•обави жетву и бербу 

 

•контролише готове производе 

 

•складишти биљне  

производе 
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сировина, репроматеријала и биљних 

производа 

 

•рукује пољопривредном 

механизацијом у свим  

фазама биљне производње 

Спроведе процес сточарске 

производње у комбинатима и 

нагаздинствима 

•разликује врсте, расе и категориједомаћих 

животиња 

•објасни морфологију и анатомију домаћих 

животиња 

•објасни опште услове гајења стоке 

•објасни технолошке процесе у сточарству 

•наведе експлоатационе карактеристике и 

објасни начин рада машина и оруђа у 

сточарској производњи 

•објасни начине исхране, узгоја и неге 

различитих врста и категорија животиња 

•објасни значај одржавања хигијене 

животиња и смештајних објеката 

•разликује врсте зоотехничких мера и 

објасни начине спровођења зоотехничких 

мера 

•наведе параметре квалитета сировина, 

репроматеријалаи производа у сточарској 

производњи 

•објасни услове транспорта и складиштења 

сировина,репроматеријала и сточнихи 

живинарских 

 производа 

 

•набави материјал и средства за 

сточарску производњу 

•контролише сировине и 

епроматеријал за сточарску 

производњу 

•изврши избор и бележавање 

животиња за згој 

•оцењује и класира домаће 

животиње 

•спроведе прописану исхрану и 

узгој стоке и живине 

•одржава хигијену 

домаћихживотиња 

•узима узорке сточне хране и 

сточарских и живинарских 

производа 

•спроведе зоотехничке мере 

према налогу 

•препозна симптоме болести 

домаћих животиња 

•складишти сточне и живинарске 

производе 

•рукује машинама,  

уређајима и апаратима у 

сточарскојпроизводњи 

 

Води документацију у 

биљној и сточарској 

производњи 

•објасни значај и примену  

вођења евиденција о учинку радника, 

коришћењу механизације, утрошку 

репроматеријала, приносу биљних 

производа, прирасту стоке и обиму сточних  

•води евиденције о  

извршењу плана биљне и 

сточарске производње 

 

•припреми прописану 
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производа 

 

•наведе нормативе и објасни економске 

елементе за калкулацију цена 

•објасни значај и наведе врсте осигурања 

имовине у ољопривредној производњи 

•објасни основне принципе 

предузетништва 

документацију и извештаје 

 о производњи 

 

•припреми податке за 

атеријално-финансијско 

књиговодство, израду 

понудапроизвода и уговоре за 

сигурање 

 

•припреми калкулације цена за 

биљне и сточарске производе 

 

•користи информатичка 

средства 

Чува здравље и  

околину у процесу  

биљне и сточарске 

производње 

•објасни значај примене 

 прописа из области  

безбедности и заштите здравља на раду 

 

•објасни значај примене прописа из области 

противпожарне заштите 

 

•објасни значај примене  

прописа из области заштите животне средине 

•спроводи мере заштите на раду 

 

•употреби заштитна средства и 

опрему у току процесапроизводње 

 

•обезбеди спољашњу  

средину од контаминације 

хемијским средствима која  

се користе у биљној и сточарској 

производњи 

 

•одложи амбалажу и 

 отровне материје на прописан 

начин 

 

 

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат: 

 флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације; 

 заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима; 

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



 

18 

 

 
Наставни план - ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 
22 

 
2 

 
0 

 
704 

 
64 

 
0 

 
0 

 
11 

 
0 

 
0 

 
352 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0 

 
0 

 
288 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

 
0 

 
0 

 
352 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1696 

 
64 

 
0 

 
0 

 
1760 

1. Српски језик и књижевност 3   96    3   96    3   96    3   96    384    384 

1.1   језик и књижевност* 3   96    3   96    3   96    3   96    384    384 

2. Српски као нематерњи језик* 2   64    2   64    2   64    2   64    256    256 

3. Страни језик I 2   64    2   64    2   64    2   64    256    256 

4. Физичко васпитање 2   64    2   64    2   64    2   64    256    256 

5. Математика 2   64    2   64    2   64    2   64    256    256 

6. Рачунарство и информатика  2   64                         64   64 

7. Историја 2   64                         64    64 

8. Екологија и заштита животне 

средине 

1   32                         32    32 

9. Латински језик 1   32                         32    32 

10. Физика 2   64                         64    64 

11. Географија 2   64                         64    64 

12. Биологија 2   64                         64    64 

13. Хемија 3   96    2   64                  160    160 

14. Социологија са правима грађана                      2   64    64    64 

A2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 32 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 320 0 0 0 320 

 
1. 

Грађанско васпитање / Верска 
настава 

 
1 

  
32 

    
1 

  
32 

    
1 

  
32 

    
1 

  
32 

    
128 

    
128 

2. 
Изборни предмет према 
програму образовног 
профила** 

       
2 

  
64 

   
2 

  
64 

   
2 

  
64 

   
192 

   
192 

Укупно А1+A2 25 800 
12 

(14**) 
384 

(448**) 

10 
(12**) 

320 

(384**) 

12 
(14**) 

384 

(448**) 

1888 

(2080**) 

1888 

(2080**) 

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

** Ученик бира предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета 
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A2: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Рб 
 

Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

1. Други страни језик  2 2 2 

2. Изабрани спорт  2 2 2 

3. Историја (одабране теме)  2 2 2 

4. Филозофија    2 

5. Логика са етиком   2  

6. Хемија   2 2 

7. Физика   2 2 

8. Биологија   2  

9. Ликовна култура  2 2 2 

10. Музичка култура  2 2 2 

11. Географија у пољопривреди  2 2  

 

 

 

р
аз

р
ед

 

 
 

предмет / модул 

годишњи фонд часова  
број ученика у 

групи 

 
вежбе 

 
практична настава 

 
настава у блоку 

професионална 

пракса 

I Рачунарство и информатика 64    12 
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Недељни и годишњи фонд часова стручних предмета за образовни профил: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 
 

  

I РАЗРЕД 

 

II РАЗРЕД 

 

III РАЗРЕД 

 

IV РАЗРЕД 

 

УКУПНО 

 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

  

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Т 

 

В 

 

ПН 

 

Б 

 

Σ 

 

Б1: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 

7 0 0 224 0 0 150 7 6 5 224 192 160 150 9 6 5 288 192 160 150 7 6 5 224 192 160 60 960 576 480 510  

2526 

 

1. 

Педологија и агрохемија 3   96    

18 

                      

96 

   

18 

 

114 

 

2. 

Заштита биља 2   64    

24 

 2   64    2   64           

64 

 

128 

  

24 

 

216 

 

3. 

Пољопривредна техника 2   64    

18 

2 2 1 64 64 32 15 2 2  64 64   2 2  64 64    

256 

 

192 

 

32 

 

33 

 

513 

 

4. 

Биљна производња 1* *        5 2 4 160 64 128 45                

160 

 

64 

 

128 

 

45 

 

397 

 

5. 

Биљна производња 2* *               5 2 5 160 64 160 60         

160 

 

64 

 

160 

 

60 

 

444 

 

6. 

Наводњавање               2   64            

64 

    

64 

 

7. 

Сточарска производња                      5 2 5 160 64 160 60  

160 

 

64 

 

160 

 

60 

 

444 

 

8. 

Предузетништво                       2   64     

64 

   

64 

 

9. 

Професионална пракса        

90 

       

90 

       

90 

           

270 

 

270 

 

Б2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

64 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

64 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

64 

 

0 

 

0 

 

0 

 

192 

 

0 

 

0 

 

0 

 

192 

1. Изборни предмети према 

програму 

образовног профила** 

       2   64    2   64    2   64    192    192 

 

Укупно Б1+Б2 

 

7 

 

0 

 

0 

 

224 

 

0 

 

0 

 

150 

7 

(9*

*) 

 

6 

 

5 

224 

(288*

*) 

 

192 

 

160 

 

150 

9 

(11*

*) 

 

6 

 

5 

288 

(352*

*) 

 

192 

 

180 

 

150 

7 

(9*

*) 

 

6 

 

5 

224 

(288*

*) 

 

192 

 

160 

 

60 

960 

(1152

**) 

 

576 

 

480 

 

510 

2526 

(2718

**) 

Укупно  

7 

 

374 

 

18 

(20**) 

 

726 (790**) 

 

20 

(22**) 

 

810 (874**) 

 

18 

(20**) 

 

636 (700**) 

 

2526 (2718**) 
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Листа изборних технологија у оквиру предмета Биљна производња 

 

  

Листа изборних технологија 

РАЗРЕД 

II III 

 

 

Биљна производња 1 

Ратарство *  

Ратарство са повртарством *  

Повртарство са цвећарством *  

 

 

Биљна производња 2 

Воћарство  * 

Виноградарство  * 

Воћарство и виноградарство  * 

 

Б2: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Рб 

 

Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ 

1. Ратарство  2   

2. Повртарство  2   

3. Лековито биље  2   

4. Гајење цвећарских култура  2   

5. Органска производња у ратарству  2   

6. Органска производња у повртарству  2   

7. Производња дувана   2  

8. Гљиварство   2  

9. Органска производња у воћарству и виноградарству   2  

10. Пчеларство   2 2 

11. Козарство    2 

12. Рибарство    2 

13. Гајење пужева    2 

14. Органска производња у сточарству    2 

15. Аграрни туризам    2 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима  
   

I  РАЗРЕД 

  

II  РАЗРЕД 

  

III РАЗРЕД 

  

IV  РАЗРЕД 

 

          

   часова   часова   часова   часова  

              

 

Екскурзија 

 

до 3 дана 

 

до 5 дана 

 до 5 наставних  до 5 наставних 

    

дана 

 

дана           

 Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе     2 часа недељно    

          

 Трећи страни језик     2 часа недељно    

          

 Други предмети *     1-2 часа недељно    

          

 Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)     30-60 часова годишње    

          

 Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге     15-30 часова годишње    

          

 Културна и јавна делатност школе     2 радна дана    

               
*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других образовних 
профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 

Остваривање школског програма по недељама 
 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

  

I РАЗРЕД 
  

II  РАЗРЕД 
  

III РАЗРЕД 
  

IV  РАЗРЕД 
  

УКУПНО 
 

           

   часова   часова   часова   часова   часова  
                 

Час одељенског старешине  64  64  64  64  256  
           

Додатни рад *  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
           

Допунски рад *  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
           

Припремни рад *  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
                

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада               
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Подела одељења у групе 
 

 

р
аз

р
ед

  
 

предмет / модул 

годишњи фонд часова  
број ученика у 

групи 
 

вежбе 

 
практична настава 

 
настава у блоку 

професионална 

пракса 

 

 
I 

Педологија и агрохемија   18  12 

Пољопривредна техника   24  12 

Заштита биља   18  12 

Професионална пракса**    90** 12 

 

 

 
II 

Заштита биља 64    12 

Пољопривредна техника 64  15  12 

Биљна производња 1 64 128 45  12 

Професионална пракса**    90** 12 

Пољопривредна техника / Обука вожње трактора*  32*   1* 

 

 
III 

Пољопривредна техника 64    12 

Заштита биља 64    12 

Биљна производња 2 64 160 60  12 

Професионална пракса**    90** 12 

 

IV 

Пољопривредна техника 64    12 

Сточарска производња 64 160 60  12 

Предузетништво 64    12 

*Практична настава за модул Обука вожње трактора реализује се индивидуално за сваког ученика и обухвата обуку ученика за управљање трактором. Недељни приказ броја 

часова дат је у гантограму, а распоред индивидуалне обуке за сваког ученика утврђује стручно веће наставника пољопривредне групе предмета у школи, уз присуство 

наставника – ментора. 

**Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду, изузев празником и 

недељом. Закључна оцене утврђује се на седници одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се и 

општи успех ученика о завршеном разреду. 
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Образовни профил: Пoљопривредни техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и читалачких 

вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

13 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 

- познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

- разликује књижевне родове и 

врсте  

- одреди тему, мотив, иже, 

Праћење остварености исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и 

запажања о књижевном делу, 

тумачи његове битне чиниоце и 

вреднује га 

 

2. Књижевност старог век 11 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним делима старог 

века и њиховим значајем за развој 

европске културе 

-Објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

- наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује 

их по културама којима 

припадају, књижевним 

родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

Праћење остварености исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Средњовековна 

књижевност 

11 Упознавање са споменицима 

јужнословенске културе, развојем 

писма и језика, делима 

средњовековне књижевности 

- наведе најзначајније 

споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у 

ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 

- лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

- објасни значај средњовековне 

књижевности за српску 

културу 

- анализира изабране текстове 

уз претходно припремање 

путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Народна књижевност 11 Указивање на народну књижевност 

као израз колективног мишљења и 

осећања,ризницу народних 

обичаја,кодекс етичких норми 

-разликује лирске, епске и 

лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене 

уметности речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

Праћење остварености исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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- тумачи ликове, битне 

моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у 

одабраним делима 

- упореди уметничку 

интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

5. Књижевност хуманизма 

и ренесансе 

9 Упознавање са поетиком 

хуманизма и ренесансе,њеним 

најзначајнијим представницима 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 

- објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за 

развој европске културе и 

цивилизације 

Праћење остварености исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

6. Општи појмови о језику 4 Указивање на проучавање језика 

као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

условљеношћу и историјским 

развојем 

-објасни фунскцију језиак и 

појам језичког знака 

- разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) 

језика 

- наведе фазе развоја 

књижевног језика до 19. века 

- наведе дисциплине које се 

баве проучавањем језичког 

система 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

7. Фонетика 9 Стицање знања из области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије књижевног 

језика и способност да се та знања 

примене у говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне 

алтернације 

- влада акценатским гласовним 

системом књижевног 

(стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

8. Правопис 9 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примена знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

- примени употребу великог и 

малог слова у складу са 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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језичком нормом 

- подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

9. Култура изражавања 19 Оспособљавање ученика да користе 

различите облике изражавања и 

функционалне стилове 

-опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

- разликује функционалне 

стилове 

- препозна и примени одлуке 

разговорног стила  

- попуњава формуларе, 

уплатнице, захтеве и слично у 

складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам, ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија 
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Образовни профил: Пoљопривредни техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просветите

љство 
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Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

-наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства 

и њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и 

Орфелина за развој језика и 

књижевности код Срба 

- препозна одлике 

просветитељства на обрађеним 

делима 

- објасни значај Доситејевог 

рада за српску културу и 

књижевност 

- направи паралелу у обради 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 



 

29 

 

истих мотива у европској и 

српској књижевности 

- наведе особине ликова у 

обрађеним делима и заузме 

став према њиховим 

поступцима 

2. Романтизам  

 

23 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике 

романтизма и њихова дела 

- уочава и образлаже одлике 

романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним 

делима користећи стечена 

знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности 

националне културе и 

разуме/поштује културне 

вредности других народа 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Реализам 

 

26 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и делима 

европске и српске књижевности 

-наведе представнике правца и 

њихова дела 

- дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним 

књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и 

проблеме који покрећу 

књижевно дело 

- развије критички став и 

мишљење при процени 

поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Морфологија  

 

9 

 

Систематизовање знања о врстама 

речи и њиховим облицима  

-одреди врсту речи и 

граматичке категорије 

- употреби у усменом и 

писаном изражавању облике 

речи у складу са језичком 

нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 



 

30 

 

5. Правопис  5 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у 

складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

7. Култура изражавања 20 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове 

-изражавање размишљања и 

критички став према 

проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

- примени одлике новинарског 

стила 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 



 

31 

 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: 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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и читалачких 

вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

27 

Упознавање са основним 

одликама модерне, 

представницима и њиховим 

делима 

-наведе ослике правца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

Праћење остварености исхода (рад 

на часу, активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

2. Међуратна 

књижевност 

 

32 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

-наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

Праћење остварености исхода (рад 

на часу, активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 



 

32 

 

 

 

 

 

3. Творба речи 

 

2 

 

Систематизовање знања о 

основним правилима грађења 

речи 

-препозна просте, сложене и 

изведене речи 

- примени основне принципе 

творбе 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

6 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  

лексеме 

- уме да се служи речницима 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

5. Правопис 5 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-примени правописна правила 

у писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

- скраћује речи у складу са 

правописним правилима 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

7. Култура изражавања        24 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом 

и писаном изражавању у складу 

са језичком нормом, користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да 

попуњавају административне 

обрасце у складу са језичком 

нормом и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи 

аргументе и процењује опште 

и сопствене вредности у 

усменом и писаном 

изражавању 

-примени одлике 

административног стила 

- примени вештину 

комуникације у ситуацијама 

везаним за струку 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар  

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Четврти  

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Савремена поезија  

 

15 

Упознавање са одликама савремене 

поезије, њеним представницима и 

делима  

-наведе обележја савремене поезије 

- тумачи песничка дела износећи 

доживљаје, запажања и аргументе о њима 

- изведе закључак о карактеристикама 

песничког језика, мотива и форми у 

обрађеним песмама 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

2. Савремена проза 

 

30 

 

Упознавање  ученика са 

књижевнотеоријским појмовима, 

специфичностима савремене прозе, 

њеним представницима и делима 

-именује различите прозне врсте и 

приповедне поступке 

- тумачи дело у складу са његовим 

жанровским особеностима 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 



 

34 

 

 

- интегрише лично искуств током читања и 

тумачења дела 

- вреднује дело износећи аргументе 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Савремена драма 

 

8 

 

Упознавање са сновним одликама 

савремене драме, њиховим 

представницима ин делима 

-увиди разлику између традиционалне и 

савремене драме 

- упореди драмски књижевни текст са 

другим облицима његове интерпретације 

- формулише личне утиске и запажања о 

драмском делу 

 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Класици светске 

књижевности 

 

7 

 

Упознавање са писцима и делима 

светске баштине 

- препозна свевременост обрађених тема 

- тумачи дела износећи своја запажања и 

утиске и аргументе о њима 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

5. Синтакса  8 Систематизовање знања из синтаксе -одреди синтаксичке јединице и њихову 

функцију 

- одреди типове независних и зависних 

реченица, типове синтагми и типове 

напоредних конструкција 

- разуме појам конструкције 

- познаје систем глаголских облика 

 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

6. Правопис  5 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика  и 

правописа у складу са језичком нормом 

-Примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу 

са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

7. Култура изражавања        23 Усавршавање културе изражавања  и 

неговање интересовања за праћење 

културних садржаја и критички однос 

према њима, као и за оспособљавање за 

операционализацију функционалним 

стиловима 

-напише есеј поштујући структуру ове 

књижевне врсте 

- састави биографију, молбу, жалбу, 

приговор... 

- процењује вредност понуђених кулурних 

садржаја 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Савремена поезија, савремена проза, савремена драма 

Корелација са другим предметима: 

Филозофија, социологија са правима грађана, верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

 

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. Getting to know you 12 Обнављање садашњег, прошлог и 

будућег времена кроз краће 

текстове и слушање аудио 

материјала предвиђеног за 

поменуту област. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена: Present 

Simple, Present Continuous, 

Present Perfect Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Future Simple and Be 

going to 

Усмено и писмено 

2. Whatever makes you 

happy 

8 Детаљно обнављање садашњег 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава Present 

Simple and Present Continuous. 

Усмено и писмено 

3. What’s in the news 12 Детаљно обнављање прошлог 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава Past 

Simple and Past Continuous 

Усмено и писмено 
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4. Eat, drink, and be merry! 11 Обнављање израза за количину, 

вокабулара који се односи на храну 

и друге намирнице кроз  текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Обнављање 

одређеног и неодређеног члана. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава изразе 

за количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a little and a 

few; the, a, an. 

Усмено и писмено 

5. Looking forward 9 Оспособљавање ученика за 

правилно коришћење будућег 

времена кроз  текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. The way I see it 12 Оспособљавање ученика да 

правилно опишу људе око себе. 

Обнављање поређења придева кроз 

разговор и примере у уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

усвојени вокабулар и 

примењује поређење придева. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple and Be going to, Quantifiers, Verb patterns, Comparison of 

adjectives 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

 

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. Living history 8 Оспособљавање ученика за 

употребу Тhe Present Perfect Simple 

Tense, The Past Simple Tense и 

уочавање разлике између та два 

глаголска времена кроз слушање 

аудио материјала, читање текстова 

и разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена:  Тhe Present 

Perfect Simple Tense, The Past 

Simple Tense. 

Усмено и писмено 

2. Girls and boys 8 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе. 

Обнављање вокабулара одевних 

предмета кроз читање текста и 

разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе. 

Усмено и писмено 

3. Time for a story 16 Оспособљавање ученика за 

коришћење прошлих времена  кроз 

читање текста и препричавање. 

Усвајање нових речи и израза. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошла 

времена. 

Употребљава нов вокабулар. 

Усмено и писмено 
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4. Our interactive world 13 Оспособљавање ученика за 

употребу пасива и пребацивање 

активне реченице у пасивну. 

Усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава пасив и 

нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

5. Life is what you make it! 10 Оспособљавање ученика за 

правилно коришћење The Present 

Perfect Simple and Continuous и 

нових речи и израза у наведеној 

области. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

времена: коришћење The 

Present Perfect Simple and 

Continuous и нове речи и изразе 

Усмено и писмено 

6. Just wondering 9 Оспособљавање ученика да 

правилно користе кондициоалне 

реченице и усвајање новог 

вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

кондиционале и нови 

вокабулар 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, The Passive Voice, Clothes vocabulary, 

Conditionals, Word endings 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: 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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. A world of difference 12 Обнављање глаголских времена 

кроз читање текстова, разговор и 

слушање аудио материјала. 

Обнављање врста речи. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена:  The Present 

Simple, Тhe Present Perfect 

Simple Tense, The Past Simple 

Tense. 

Усмено и писмено 

2. The working week 8 Оспособљавање ученика да 

правилно користе садашња 

времена кроз разговор, читање 

текста, слушање. Оспособљавање 

ученика да правилно користе 

придеве позитивног и негативног 

значења. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменута врмена и придеве. 

Усмено и писмено 

3.        Good times, bad times 12 Оспособљавање ученика за 

коришћење прошлих времена  кроз 

читање текста и препричавање. 

Усвајање нових речи и израза. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошла 

времена. 

Употребљава нов вокабулар. 

Усмено и писмено 
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4.        Getting it right 11 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе 

за изражавање обавеза, савета и 

дозволе.  кроз разговор и текстове. 

Оспособљавање ученика да 

правилно користе фразалне 

глаголе. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменуте модалне глаголе и 

фразалне глаголе. 

Усмено и писмено 

5.        Our changing world 9 Оспособљавање ученика да 

правилно користе будућа времена 

и модалне глаголе за изражавање 

вероватноће. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будућа 

времена и поменуте модалне 

глаголе. 

Усмено и писмено 

6. What matters to me 12 Оспособљавање ученика да 

правилно користе питања којима 

ће добити нформације које се тичу 

физичког изгледа и карактеристика 

личности кроз разговор и читање 

текстова. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

поменуте врсте питања. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Information questions, Adjectives, Word building 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Четврти 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. Passions and Fashions 7 Оспособљавање ученика да 

разликују и правилно користе The 

Present Perfect Simple, The Present 

Perfect Continuous кроз читање 

текстова и разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

  The Present Perfect Simple, The 

Present Perfect Continuous. 

Усмено и писмено 

2. No fear! 10 Оспособљавање ученика да 

правилно користе глаголске обрсце 

(шеме) кроз читање текстова и 

разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменуте глаголске обрасце. 

Усмено и писмено 

3. It depends how you look at 

it 

11 Оспособљавање ученика да 

правилно користе условне 

реченице (кондиционале) кроз 

читање текстова, разговор, 

различите вежбе. Усвајање новог 

вокабулара (синоними). 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нов вокабулар. 

Усмено и писмено 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        Аll things high tech   10 Оспособљавање ученика да 

правилно користе чланове, 

повратне заменице, присвојне 

придеве, присвојне заменице и 

сложенице. 

Ученик ће бити способан да 

правилно користи чланове,  

повратне заменице, присвојне 

придеве, присвојне заменице и 

сложенице. 

Усмено и писмено 

5.   Seeing is believing 13 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе 

за вероватноћу у садашњем и 

прошлом времену кроз читањ 

текстова, разговор и разне вежбе. 

Усвајање нових фразалних глагола. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

модалне глаголе за вероватноћу 

у садашњем и прошлом 

времену и фразалне глаголе. 

Усмено и писмено 

6. Telling it how it is 

 

13 Оспособљавање ученика да 

правилно користе неуправни говор 

и овладавање пребацивања 

управног у неуправни облик. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

неуправни говор и знаће да 

пребаци управни говор у 

неуправни. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

The Present Perfect Simple, The Present Perfect Continuous, Conditionals, Possessive Pronouns, Possessive Adjectives, Articles, Reported Speech, Verb patterns 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. Без друга на – на сердце 

вьюга. 

15 Читање и превод текста из датог 

модула, усвајање непознатих речи.  

Употреба предлога в и на. Личне и 

присвојне заменице.Коришћење 

куда или где. Употреба локатива. 

Независно сложене и зависно 

сложене реченице. 

Ученик ће бити у стању да правилно 

користи предлоге в и на, да користи 

куда или где, да правилно користи 

личне и присвојне заменице, да 

правилно употребљава локатив у 

говору и писању, да представи себе и 

друге на руском језику, уз 

коришћење поздравних порука, да 

користи нове речи. Познаје зависно 

сложене и независно сложене 

реченице 

Усмено и писмено 

2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

10 Читање и превод текста из другог 

модула. Представљање и 

разговарање о својој породици. 

Компарација придева и прилога. 

Промена глагола прве и друге 

врсте.Главни чланови реченице. 

Именице pluralia tantum. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима, да представи 

своју породицу, моћи ће да правилно 

врши компарацију прилога и 

придева, да врши промену глагола по 

лицима и броју, да препозна именице  

pluralia tantum, да издвоји субјекат и 

Усмено и писмено. 
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предикат у реченици. 

3. Природа. 15 Читање и превод текста из трећег 

модула. Разговор о природи, 

животињама. Промена именица 

кроз падеже. Одричне 

заменице.Именице женског рода 

на меки сугласник. Именице 

мушког и средњег рода на –ья. 

Именице мушког рода на –онок/ -

енок. 

Ученик ће бити у стању да користи 

нове речи, да разговара о природи и 

животињама. У стању је да промени 

именице кроз падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 14 Читање и превод текста из 

четвртог модула, разговор о 

путовању, хотелима и 

административним јединицама. 

Глаголи идти-ходить, ехать – 

ездить, плыть – плавать.  

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски 

односи. Временски односи. 

Узрочни односи. Атрибутивни 

односи. Глаголи са префиксима 

при-, у-, в-, вы-. 

Ученик ће бити у стању да користи       

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања. 

Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе). 

Усмено и писмено 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

10 Читање и превод текста из 

четвртог модула. Деклинација 

бројева. Прилози за начин. 

Промена именица на –ий, -ия, -ие. 

Именице за означавање становника 

других земаља. Управни и 

неуправни говор. 

Ученик ће бити у стањеу да               

користи нове речи. 

 Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима 

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује становнике 

 других земаља. 

Користи управни и неуправни 

говор. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита 

и преводи текст, да се користи 

речима које су му до тада биле 

непознате, подсетиће се 

главних чланова реченице. У 

стању је да правилно користи 

најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и 

краће облике придева. Познаје 

реченице са кратким 

придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

24 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Ученик се користи новим 

речима. У стању је да опише 

детаљно свој стан или кућу. 

Познаје реченице са објектом у 

инфинитиву. Користи се 

Усмено и писмено. 
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Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

једнине на –у. 

императивом, мења глаголе у 

писању и говорењу. Усвојио је 

знање о генитиву једнине 

именица на –у. 

3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, 

познаје редне бројеве, опште 

заменице и реченице са 

одредбом израженом зависним 

падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана 

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

9 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози-

препознавање. Реченице са 

глаголским прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима 

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: 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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

10 Читање и превођење текста првог 

модула. Реченице са субјектом 

типа мы с вами. Реченице са 

куполама являться, називаются. 

Реченице са куполом есть. 

 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и да 

користи конструкције нових 

типова реченица. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 10 Читање и превод текста. Познатији 

наши и страни географски називи 

са специфичностима у роду, броју 

и промени. Читање децимала и 

разломака. 

 

Ученик ће бити у стању да 

користи нове речи у свом 

вокабулару, препознаје 

специфичности у промени, 

броју и роду неких 

географских имена, чита 

децимале и разломке. 

Усмено и писмено 
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3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

10 Читање и превод текста. Пасивни 

глаголски придеви-употреба. 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава пасивне 

глаголске облике. 

 Усмено и писмено. 

4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текстова. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 

5. Юность смотрит в 

будущее 

14 Читање и превод текстова. 

Утврђивање и систематизација 

придевских облика. Реченице са 

трпним глаголским придевом у 

предикату  Радни глаголски придев 

садашњег времена. 

Ученик је у стању да се            

Усмено и писмено 

користи новим речима, 

користи све придевске 

облике, радни глагослки 

придев у садашњем времену 

и реченице са трпним  

глаголским придевом. 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

8 Читање и превод текста. Радни 

глаголски придев прошлог 

времена.  Скраћенице (вуз, МГУ) 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава   

скраћенице и користи се 

радним глаголским 

придевом у прошлом 

времену. 

Усмено и писмено 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

8. Театр-школа жизни 4 Читање и превод текста. 

Систематизација неодређених 

заменица. Реченице са одредбом за 

приближну количину. 

Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Користи се неодређеним  

заменицама и реченицама 

са одредбом за приближну 

количину. 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Типови реченица;  децимала и разломци; глаголски придеви; скраћенице; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик;  
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. С новым учебным годом, 

дорогие друзья 

11 Читање и превод текста. 

Инфинитивне реченице. 

Обнављање и систематизација 

типова именица обрађених у 

претходним разредима. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима, 

именицама у целости и 

инфинитивним реченицама. 

Усмено и писмено. 

2. Библиотека – это 

хранилище бесценных 

сокровищ 

5 Читање и превод текста. Слагање 

бројева са именицама и придевима. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и да 

користи правилно бројеве са 

придевима и именицама. 

Усмено и писмено. 

3. Литература вечна как и 

жизнь 

9 Читање и превод. Продуктивни 

суфикси описних придева –ист, -

аст, -ат, -ив, -лив, -чив. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и 

суфиксима у грађењу придева. 

Усмено и писмено. 

4. Продвигаясь вперед, 

наука непрестанно 

перечеркивает саму себя 

7 Читање и превод текста. Именски 

предикат.  Показне 

заменице.Присвојне заменице. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима, 

 именским предикатом 

и заменицама. 

Усмено и писмено 
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5. Поговорим, поспорим о 

проблемах современной 

молодежи 

8 Читање и превод текста.  Поређење 

придева и прилога. Прошло време 

глагола са основом на сугласник. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима,  

да пореди придеве, прилоге 

и да користи глаголе 

 у прошлом времену. 

Усмено и писмено 

 

 

 

6. Корни дружбы глубоки 5 Читање и превод текста. 

Неодређене заменице са речцом –

либо, кое. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима и 

неодређеном заменицом. 

Усмено и писмено 

 

7. Без звуков музыки жизнь 

была бы глуха, бедна 

7 Читање и превод текста.  Глаголи – 

обнављање и систематизација. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима 

 и глаголима у целости. 

Усмено и писмено 

 

 

8. Шахматы помогают 

сближению народов 

8 Читање и превод текста. 

Исказивање отсуства, 

присуства.Речце разве, неужели, 

ли, хоть, даже.  

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима, 

да исказује отсуство и  

присуство у реченицама 

и речцама. 

Усмено и писмено 

 

 

9. Все еще впереди 4 Читање и превод текста.   Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима. 

Усмено и писмено 

 

Кључни појмови садржаја: 

Типови реченица; бројеви; заменице; придеви; глаголи; речце; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар  

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка 

мерења 

 

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан утицај на 

његов раст, развој; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 
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моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно утицати 

на могуће негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - поседује 

вештину, технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

16 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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5.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

6.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

7.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, одбојка, атлетика 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

спортским играма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: 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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 
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моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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одређен програм физичке и 

спортске активности; 

 

5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 
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тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Рукомет 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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за игре, сусрете и 

манифестације; 

5.  

Стони тенис 

 

13 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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8.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

9.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес, рукомет, одбојка 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Развијање логичког и апстрактног мишљења 

-Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 

-Развијање способности одређивања и процене квантитативних фвеличина и њиховог односа 

-Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи итрабсформације 

-Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

-Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

-Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

-Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

-Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

-Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу 

 

 

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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9 -Проширивање знања 

о скупу реалних 

бројева 

-разликује основне подскупове скупа реалних бројева(N, Z, Q, I) 

и уочава релације 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑄 ⊂ 𝑅, 𝐼 ⊂ 𝑅 

-одреди НЗД и НЗС природних бројева 

-обавља рачунске операције у скупу рационалних бројева 

-израчуна вредност једноставног рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет 

-одреди апсолутну вредност реалног броја и графички 

интерпретира на бројевној оси 

-заокружи број на одређени број децимала 

-одреди апсолутну и релативну грешку 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (64 часа) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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 10 -Проширивање знања 

о пропорцијама и 

процентном рачуну и 

њихова примена 

-израчуна неки део величине 

-одреди непознате чланове просте пропорције 

-прошири или скрати размеру и примени је у решавању проблема 

поделе 

-препозна директну или обрнуту пропорционалност две 

величине, да је примени у решавању једноставних проблема и 

прикаже графички 

-решава проблем који се односи на мешање две компоненте 

-одреди непознату главницу, процент или процентни износ 

3. 
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13 -Стицање основнох 

знања о полиномима 

и рационалним 

алгебарским 

изразима 

-сабира, одузима и множи полиноме 

-примени дистрибутивни закон множења према сабирању и 

формуле за квадрат бинома и разлику квадрата, збир и разлику 

кубова при трансформацији полинома 

-растави полином на чиниоце 

-одреди НЗД и НЗС полинома 

-трансформише једноставнији рационални алгебарски израз 
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11 Проширивање знања 

из геометрије 

-разликује основне и изведене геометријске појмове 

-разликује међусобни однос углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, комплементни, суплементни) 

-наведе везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) 

-наведе релације везане за унутрашње и спољашње углове 

троугла 

-примени везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) и релације везане за унутршње и спољашње углове 

троугла на израчунавање непознатог угла у једноставнијим 

задацима 

-дефинише појам симетрала угла и конструише симетралу згла 

-конструише центар уписане кружнице у троугао 

-конструише висину троугла 

дефинише појам тежишна дуж троугла и наведе својство 

тежишта 

-дефинише појам средња линија троугла и наведе њено својство 

-наведе основне релације у једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

-разликује врсте четвороуглова и њихове особине 

-наведе ставове о паралелограму и уме да их примени 

-наведе особине специјалних паралелограма 

-формулише Талесову теорему и примени је на поделу дужи на n 

једнаких делова 

-Реални бројеви: садржаје о грешкама 

повезати са стручним предметима, 

израчунавати апсолутну и релативну грешку 

конкретних мерења 

-Пропорционалност: користити што више 

конкретних примера из живота и струке нпр. 

код планова и географских карата, 

рецептура за одређене прехрамбене 

произбоде, рачун мешања користи за 

одређивање количине компонената у 

прехрамбеним производима 

-Линеарне једначине и неједначине: 

истаћи повезаност између аналитичког и 

графичког приказа функције. Садржаје 

повезати са одговарајућим садржајима 

физике, хемије и практичне наставе 
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13 Усвајање појмова и 

решавање линеарних 

једначина и 

неједначина, система 

линеарних једначина 

и графички приказ 

линеарне функције 

-дефинише појам линеарне једначине 

-реши линеарну једначину 

-примени линеарну једначину на решавање проблема 

-решава једначине које се своде на линеарне једначине 

-дефинише појам линеарне једначине 

-прикаже аналитички, табеларно и графички линеарну функцију 

-реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп решења 

-реши систем линеарних једначина са две непознате 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену проверу знања 

3. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Реални бројеви 9 часова 

• Пропорционалност 10 часова 

• Рационални алгебарски изрази 13 

часова 

• Геометрија 11 часова 

• Линеарне једначине и неједначине 

13 часова 

 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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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7 -Стицање знања из 

тригонометрије 

правоуглог троугла и 

примена 

-дефинише основне тригонометријске функције оштрог угла 

-израчуна основне тригонометријске функције оштрог угла 

правоуглог троугла када су дате две странице 

-конструише оштар угао ако је позната једна његова 

тригонометријска функција 

-наведе тригонометријске идентичности и примењујњ их у 

одређивању вредности тригонометријских функција на основу 

познавања само једне 

-наведе вредности тригонометријских функција 

карактеристичних углова ( од 30°, 45°, 60°) и да са калкулатора 

прочита вредности за остале оштре углове и обрнуто (одређује 

оштар угао ако је позната вредност тригонометријске функције) 

-примени елементе тригонометрије правоуглог троугла на 

решавање практичних проблема 

 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (68 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 
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15 -Проширивање знања 

о степеновању и 

кореновању 

-наведе особине операција степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама једноставнијих израза 

-наведе особине операција кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних израза 

-наведе особине операција степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у трансформацијама једноставнијих 

израза 

-рационалише именилац разломка у једноставним случајевима 

-дефинише појам имагинарна јединица и комплекси број 

-сабира, одузима, множи и дели два комплексна броја 

 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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6 -Стицање основних 

знања о функцијама 

и читању графика 

функције 

-наведе примере функција 

-одреди знак, интервале монотоности, максимум и минимум на 

датом графику 

-прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из 

табеле, и одреди минимум или максимум и средњу вредност 

зависне величине 

-податке представљене у једном графичком облику представи у 

другом 
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17 -Стицање основних 

знања потребних за 

решавање 

квадратних 

једначина, 

скицирање и анализу 

графика квадратних 

функција 

-реши непотпуну квадратну једначину у скупу R 

-наведе пример квадратне једначине која нема решења у скупу R  

-примени образац за решавање квадратне једначине 

-одреди природу решења квадратне једначине 

-растави квадратни трином  

-скицира и анализира график квадратне функције (да прочита 

нуле функције, максимум или минимум, где расте а где опада) 

-Тригонометрија правоуглог троугла: 

Садржаје повезивати са одговарајућим 

садржајима физике: нагиб стрме равни, 

разлагање сила (нормална компонента код 

силе трења или компонента силе у правцу 

кретања тела...), величина сенке... Треба 

инсистирати на употреби калкулатора, као 

помоћног средства при решавању проблема 

применом тригонометрије 

-Степеновање и кореновање: Нагласити и 

даље важење особина степеновања при 

проширивању скупа из кога је изложилац. 

Оспособити ученика да помоћу калкулатора 

одреди вредност корена и степена датог 

броја. 

-Функција и график функције: Приликом 

обраде користити што више конкретних 

примера из живота и струке 

-Квадратна једначина и квадратна 

функција: Истаћи повезаност између 

аналитичког и графичког приказа квадратне 

функције. 

-Тела: Инсистирати на самосталном 

прављењу модела тела. Користити 

симулације пресека на рачунару. Садржаје 

повезати са стручним предметима и 

проблемима из свакодневног живота. 
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11 -Проширивање знања 

о телима 

-израчуна обим и површину фигура у равни (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

-разликује правилне полиедре 

-израчуна површину и запремину коцке и квадра 

-израчуна површину и запремину правилне шестоугаоне призме 

и ваљка 

-израчуна површину и запремину лопте 

-одреди површину једноставних равних пресека тела 

 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа 

 

 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

4. усмену проверу знања 

5. писмену проверу знања 

6. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Тригонометрија правоуглог троугла 

7 часова 

• Степеновање и кореновање 15 

часова 

• Функција и график функције 6 

часова 

• Квадратна једначина и квадратна 

функција 17 часова 

• Тела 11 часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: 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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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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14 -Стицање знања о 

експоненцијалној и 

логаритамској 

функцији 

-нацрта тачкасто график експоненцијалне функција читајући 

податке из табеле 

-наведе основне особине функције за различите упоредиве 

основе 

-реши једноставнију експоненцијалну једначину 

-дефинише појам логаритма 

-нацрта тачкасто график логаритамске функције читајући 

податке из табеле 

-наведе основне особине логаритамске функције 

-реши једноставнију логаритамску једначину 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

-Експоненцијална и логаритамска 

функција: Важно је истаћи да су 
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14 -Проширивање знања 

из тригонометрије и 

њихова примена 

-претвара угао изражен у радијанима у степене и обрнуто 

-покаже вредности тригонометријских функција углова у 

тригонометријском кругу 

-примени основне тригонометријске идентичности на 

израчунавање осталих тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне тригонометријске функције 

-примени адиционе формуле и формуле за двоструки угао у 

једноставнијим задацима 

-нацрта графике основних тригонометријских функција 

експоненцијална и логаритамска функција 

инверзне. При решавању једначина 

инсистирати на постављању одговарајућих 

услова. 
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15 -Стицање основних 

знања о правој и 

кругу 

-примени Гаусов алгоритам на решавање система линеарних 

једначина (3*3) 

-нацрта Декартов правоугли координатни систем и у њему 

представи тачку 

-израчуна растојање између две тачке и обим троугла ако су дате 

координате његових темена 

-разликује општи облик једначине праве од експлицитног облика 

и преведе један запис у други 

-објасни положај праве у координатном систему у зависности од 

коефицијената k и n 

-одреди једначину праве одређену датом тачком и датим 

коефицијентом правца 

-одреди једначину праве одређену датим двема тачкама 

-примени услов паралелности две праве 

-израчуна растојање тачке од праве 

-преведе општи облик једначине круга у експлицитни 

-одреди положај круга у Декартовом координатном систему и 

полупречник круга 

-Аналитичка геометрија у равни: Гаусов 

алгоритам применити само на конкретне 

примере. Истаћи да је аналитичка 

геометрија на одређен начин спој алгебре и 

геометрије: приступ геометрији помоћу 

координата омогућава да се разни ликови 

(објекти) опишу алгебарским једначинама. 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа 

-Елементи финансијске математике: 

користити што више конкретних примера из 

живота. 
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6 -Стицање основних 

знања о низовима 

-препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

-препозна аритметички низ, објасни шта су n и d и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова аритметичког низа 

-препозна геометријски низ, објасни шта су n и q и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова геометријског низа 

Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену проверу знања 

3. тестове знања 

 

 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Е
л

ем
ен

т
и

 ф
и

н
а

н
с
и

јс
к

е 
м

а
т
е
м

а
т
и

к
е
 

7 -Стицање основних 

знања из елемената 

финансијске 

математике 

-зна шта је пропорција, умеће да је примени 

-зна шта је каматни рачун од сто (време дато у годинама, 

месецима или данима) 

-зна шта је каматни рачун више сто и ниже сто 

-зна шта је меница и на који начин се употребљава 

-разуме начин по коме функционише рачун штедног улога 

-зна шта су потрошачки кредити и како се обрачунава камата 

-зна појам сложеног каматног рачуна 

-покаже разлику између простог и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

Оквирни број часова по темама: 

• Експоненцијална и логаритамска 

функција 14 часова 

• Тригонометријске функције 14 

часова 

• Аналитичка геометрија у равни 15 

часова 

• Низови 6 часова 

• Елементи финансијске математике 7 

часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (2 по полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.час

ова 

 

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. 
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к

ц
и
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16 -Проширивање знања 

о функцијама 

 

-дефинише појам фунцкије и врсте функције (1-1, НА и 

бијекција) 

-користи експлицитни и имплицитни облик функције 

-објасни монотоност функције, ограниченост, парност, 

периодичност и израчунава нуле функције 

-одреди инверзну функцију задате једноставне функције 

-одреди сложену функцију од две задате функције 

-нацрта и анализира елементарне функције  

-одреди граничну вредност функције 

-наброји важне лимесе 

-одреди асимптоте дате функције 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 
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18 -Стицање основних 

знања о изводу 

функције 

-објасни проблем тангенте у датој тачки и проблем брзине 

-дефинише појам извода 

-примени правила диференцирања 

-одреди извод сложене функције 

-примени таблицу елементарних извода 

-одреди екстремне вредности применом извода 

-одређује монотоност применом извода 

-испита и нацрта график једноставних функција 

-подстицати ученике на размишљање 

и самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 

активност ученика 

-инсистирати на прецизности, 

тачности, систематичности и 

уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену 

савремених технологија 

-Функције: Значајније особине 

истаћи у приказу елементарних 

функција. За приказивање графика 

елементарних функција користити 

рачунар. Појам граничне вредности 

усмерити на ближе одређење појма 

непрекидности и за испитивање 

функције на крајевима домена, тј. 

налажење асимптота. Све садржаје 

обрадити на примерима 

једноставнијих функција. 

-Извод функције: Примењујући знае 

из аналитичке геометрије о правој 

увести ученике у област 

диференцијалног рачуна. Појам 

прираштаја представити графички.  
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8 -Стицање основних 

знања из 

комбинаторике 

-примени правило збира и правило производа 

-одреди број пермутација датог скупа 

-одреди број варијација датог скупа 

-одреди број комбинација датог скупа 

-напише пермутације (варијација, комбинације) датог скупа од 

највише четири члана 

-одреди k-ти биномни коефицијент у развоју бинома на n-ти 

степен 
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14 -Стицање основних 

знања о вероватноћи 

и статистици 

-уочи случајне догађаје 

-препозна који су догађаји могући, повољни, сигурни, немогући 

-израчуна вероватноћу преко класичне дефиниције вероватноће 

(статистичке дефиниције вероватноће) 

-одреди условну вероватноћу догађаја А у односу на догађај В 

-наведе пример случајне променљиве 

-примени расподелу вероватноћа познату под називом биномна 

расподела 

-израчуна нумеричке карактеристике случајних променљивих 

(математичко очекивање, дисперзију, медијану и мод) 

-препозна основне појмове статистике 

-формира статистичке табеле и на основу њих да графички 

прикаже податке 

-израчуна одређене карактеристике случајног узорка 

(аритметичку средину узорка, медијану узорка, мод узорка и 

дисперзију узорка) 

Све садржаје обрадити на примерима 

једноставнијих функција. 

-Комбинаторика: при решавању 

задатака пребројавања разматрати 

варијације, пермутације и 

комбинације комбинаторним 

проблемима у којима нема понављања 

(без понављања). При обради новог 

градива користити што више 

конкретних примера из живота. 

-Вероватноћа и статистика: при 

обради новог градива користити што 

више конкретних примера из живота и 

струке. 

Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену проверу знања 

3. тестове знања 

Оквирни број часова по темама: 

• Функције16 часова 

• Извод функције 18 часова 

• Комбинаторика 8 часова 

• Вероватноћа и статистика 14 

часова 

У току школске године предвиђена су 

4 писмена задатка (2 по полугодишту). 

За реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 

 

Кључни појмови садржаја: 

 

Корелација са другим предметима: 

-Физика 

-Хемија 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

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. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање ученика за 

коришћење основних могућности 

рачунарског система 

 Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење остварености исхода 

Тестове практичних вештина 
2. 

Обрада текста 

 

14 Оспособљавање ученика за рад са 

програмима за обраду текста 

 

3. Табеларни прорачуни 14 Оспособљавање ученика за рад са 

програмом за табеларне прорачуне 

 

4. Слајд - презентације 

 

10 Оспособљавање ученика за израду 

слајд – презентација и њихово 

презентовање 

 Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење остварености исхода 

Тестове практичних вештина 5. Интернет и електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање ученика за 

коришћење Интернета и 

електронску комуникацију 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

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: 64     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о настанку 

модерне српске државе и 

најважнијим одликама српске 

државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,пој

аве и процесе) и доведе их у 

везу са одговарајућом 

временском одредницом. 

На почетку модула ученика 

упознати са циљевима и исходима 

наставе, планом рада и начина 

оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се 

реализује кроз теоријску наставу. 

2.   Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске државе.  

Разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји 

и поново настала српска 

држава. Наведе и упореди 

одлике српске дежавности. 

Место реализације 

наставе:Учионица или 

одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити 

кроз: праћење, тестове знања и 

усмено испитивање. 

3.   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих идеја 

модерног доба и њиховог утицаја 

Уочи утицај европских 

револуционарних збивања на 

развој српске националне и 

државне идеје. Објасни узроке 

и последице српске револуције, 
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на стварање српсдке државе. ослободилачких ратова 1876.-

1878, Балканских ратова и 

Великог рата. 

4.   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и постоји 

српска држава. 

Уочи и објасни на историјској 

карти промене граница српске 

државе.  

Лоцира места најважнијих 

битака које су вођене током 

српске 

револуције,ослободилачких 

ратова, Балканских ратова и 

Великог рата. 

Опише улогу истакнутих 

личности у српској револуциј, 

развоју институција и 

формирању модерног 

политичког система. 

 

5. Српски народ у 

југословенској држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и носиоцима 

идеје. 

Изведе закључак о значају 

уставности за развој модерног 

политичког система. 

 

6.   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о одликама 

југословенске државе. 

Образложи најважније мотиве 

и узроке стварања 

југословенске државе. 

Уочи значај настанка 

југословенске државе за српски 

народ. 

Идентификује одлике 

југословенске државности као 

монархије и као републике. 

Разликује особености 

друштвено-политичких 

система. 

 

7.   Проширивање знања о положају 

српског народа у југословенској 

држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни 

положај Југославије; 

образложи допринос 

антифашистичког покрета у 

Другом Светском рату; именује 

најзначајније личности. 
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8. Достигнућа српске 

културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о вишевековном 

континуитету српске културе. 

Разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела српске 

културе.  

Објасни утицаје историјских 

збивања на културна кретања. 

 

9.   Сагледавање српске културе као 

део европског културног наслеђа. 

Проширивање знања о највишим 

дометима и представницима 

српске културе. 

Опише одлике свакодневног живота 

Срба у различитим епохама. 

 

10.   Развијање свести о значају 

образовања за општи културни 

напредак. 

Упореди одлике српске културе 

различитих периода. 

 

11.   Уочавање промена у свакодневном 

животу код Срба кроз векове. 

Именује најважније личности 

заслужне за развој српске културе. 

. 

12. Српски народ и Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у савременом 

свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима. 

 

13.   Проширење знања о 

најзначајнијим међународним 

организацијама и чланству Србије 

у њима. 

Разуме место и улогу Србије у 

савременом свету.Утврди значај 

чланства Србије у међународним 

организацијама. 

 

14.   Проширивање знања о 

последицама научно-технолошког 

развоја на живот савременог 

човека. 

Објасни утицај савремених 

техничких достигнућа на 

повезивање људи у свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање,, Верска настава. 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Екологија и заштита животне средине 

Разред: Први 

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: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Схватање односа човека и животне средине; 
• Разумевање структуре екосистема и биосфере; 

• Схватање концепта одрживог развоја; 

• Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 

 

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. Основни појмови 

екологије 

5 - Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

екологије 

- Схватање структуре 

екосистема/биосфере и 

процеса који се у њима 

одвијају 

- Разумевање значаја 

биодиверзитета за опстанак 

живота на Земљи 

2.БИ.1.4.1. Познаје основне 

еколошке појмове и разуме 

њихово значење (животна 

средина, станиште-биотоп, 

животна заједница-биоценоза, 

популација, еколошка ниша, 

еко-систем, биодиверзитет, 

биосфера). 2.БИ.1.4.2. Познаје 

основне законитости и 

принципе у екологији и 

ослањајући се на те принципе 

уме да објасни основне процесе 

у еко-систему. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који 

начин поједини фактори 

неживе и живе природе утичу 

на организме (механизми 

дејства абиотичких и 

биотичких фактора).  

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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2. Животна средина и 

одрживи развој 

17 - Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

- Разумевање концепта 

одрживог развоја  

- Разумевање значаја 

различитих облика заштите и 

унапређивања животне 

средине 

- Развијање свести о 

последицама глобалних 

климатских промена 

2.БИ.1.4.3. Схвата значај 

биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту 

природе и биодиверзитета. 

 2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје 

људског деловања на животну 

средину, основне мере заштите 

животне средине и разуме 

значај тих мера. 

2.БИ.3.4.4. Разуме значај и 

потребу одрживог развоја и 

критички анализира ситуације 

у којима постоје конфликти 

интереса између потребе 

економско-технолошког 

развоја и заштите природе и 

животне средине. 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

3. Еколошка култура 10 - Упознавање са начинима и 

значајем одржавања личне 

хигијене и хигијене животног 

и радног простора 

- Схватање значаја правилне 

употребе производа 

- Разумевање различитих 

утицаја на здравље  човека 

2.БИ.2.4.4. Зна механизме 

штетног дејства загађујућих 

материја на медијуме животне 

средине, последице загађивања 

по живи свет, као и мере за 

њихово отклањање. 

2.БИ.3.4.3. Разуме и критички 

анализира конфликт између 

потреба економско-

технолошког развоја људских 

заједница и потреба очувања 

природе и биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

Кључни појмови садржаја: 

Еколошки фактори, популација, биодиверзитет, биосфера, ланци исхране, кружење материје, хигијена, здравље 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, педологија, агрохемија 
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Образовни профил: Пољопривредни техничари 

Назив предмета: Латински језик 

Разред: први 

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: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

-Ученик треба да научи да чита непознат текст на латинском језику 

- Циљ наставе предмета је савладавање основних појмова из граматике латинског језика 

- Задаци наставе предмета су да ученици:стекну основна граматичка, првенствено морфолошка, знања како би могли да правилно прочитају и уз помоћ речника, преведу 

једноставније латинске реченице, стручне термине и скраћенице 

- Овладају одређеним фондом интернационалних речи, пореклом из класичних језика, значајних за даље образовање и школовање  

- Науче известан број изрека на латинском језику 

 

 

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. Уводни час 1 

Ученик треба да зна када је настао 

латински језик,  да је био 

универзални језик споразумевања 

у науци и међу образованим 

људима, зашто данас учимо 

латински језик 

 

Ученику је јасно када је настао 

латински језик, колико дуго је 

опстао, да је био универзални 

језик споразумевања у науци и 

међу образованим људима, 

зашто данас учимо латински 

језик 

 

- 

2. Читање 4 Ученик треба да научи да течно 

чита непознат текст на латинском 

без грешке. 

Ученик може да течно чита 

непознат текст на латинском 

без грешке. 

Групни рад, усмено 

3. Именице 10 Самостално мења именице по 

падежима, на латинском и 

српском. да одрежује функције 

Ученик се одлично сналази у 

тексту. Самостално мења 

именице по падежима, на 

Писмено. рад на тексту. Усмено. 
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речи у реченици да се сналази у 

језичким трансформацијма, као и д 

аих прави 

латинском и српском. Без 

проблема одређује функције 

речи у реченици. Сналази се у 

језичким трансформацијама. 

4. Глаголи 6 Ученик треба дапрепознаје 

глаголске облике, лице и број, у 

реченици. Зна функције глагола и 

однос са субјектом. Треба да мења 

помоћни глагол. Мења глаголе по 

лицима без помоћи литературе. 

Ученик препознаје глаголске 

облике, лице и број, у 

реченици. Зна функције 

глагола и однос са субјектом. 

Мења помоћни глагол. Мења 

глаголе по лицима без помоћи 

литературе. 

Писмено, рад на тексту 

5. Предлози, прилози, 

суфикси 

2 Ученик треба да зна предлоге и 

прилоге у тексту и речнику. 

Повезује их са падежима са којима 

се употребљавају. 

Ученик зна предлоге и прилоге 

у тексту и речнику. Повезује их 

са падежима са којима се 

употребљавају. Зна велик број 

суфикса који се јаваљају у 

стручној терминологији. 

Рад на тексту. Усмено. 

6. Придеви 6 Ученик препознаје изведене 

облике придева у тексту и речнику. 

Повезује придев са именицом. 

Препознаје компаратив и 

суперлатив. Мења по падежима 

именицу и придев. 

Ученик препознаје изведене 

облике придева у тексту и 

речнику. Повезује придев са 

именицом.  Препознаје 

компаратив и суперлатив. 

Мења по падежима именицу и 

придев. 

Рад на тексту. Писмено. Усмено. 

7. Бројеви 3 Ученик треба да зна римске цифре, 

треба да зна да пише римске 

бројеве, и да их користи у пракси 

Ученик зна римске цифре. 

Бројеве зна усмено на 

латинском. Без проблема их 

самостално чита и пише на 

латинском. Разликује 

променљиве бројеве. 

Усмено. Писмено. 

Кључни појмови садржаја: 

Стручна терминологија, промена имеица, деклинација, препознавање врста речи, глаголска промена, помоћни глаагол, синтакса реченице, трансформација реченице, 

двосмернопревођење, изреке на латинском језику 

Корелација са другим предметима: 

Корелација се изводи са српским језиком и стручним предметима као што су дендрологија и сродни предмети у области хортикултуре 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Физика 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6,2о12.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64     

64 
Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Циљ наставе физике је да омогући упознавање основних физичких закона о методама физичког истраживања, стицање основа за разноврсну примену физике у раду и у 

друштву, оспособљавање ученика за решавање физичких задатака, развијање радних навика и умења и њихове  заинтересованости за физику. 

 

 

 

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. Основне физ. Величине и 

закони механике чврстих 

тела 

22 Унапређење знања о основним 

законима кинематике и динамике 

Kористи и разуме основне 

појмове из кинематике и 

динамике 

Испитивање 

Домаћи задаци 

Тестирање 

2. Флуиди 20 Развијање знања о својствима 

течности и појавама у течности 

Разуме законитости у течности Демонстрациони огледи 

Тестирање 

Испитивање 

3. Једносмерна и 

наизменична струја 

22 Унапређење знања о једносмерној 

и наизменичној струји 

Примени знање о једносмерној 

струји 

Рачунски задаци 

Посматрање 

Тестирање 

Кључни појмови садржаја:скалари, вектори, брзина, убрзање, сила ,импулс, рад, снага, енергија, густина, притисак 

Корелација са другим предметима:математика,стручни предмети 
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Образовни профил: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: ГЕОГРАФИЈА 

Разред: ПРВИ 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о предмету проучавања ,подели,значају и месту географије у систему наука 

- Проширивање знања о пложају месту и улози Србије на Балканском полуострву и Југоисточној Европи 

- Стицање нових и продубњених знања о природи Србије и њеном утицају на живот и привредне делатности људи                                                    

- Проширивање знања о демографском развоју и распореду становништва у Србији      

-Проширивање знања о насељима и факторима њиховог развоја 

- Проширивање знања о одликама привреде Србије и стицање и проширивање географских знања о регионалним целинам Србије 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 теме 

 

 

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. УВОД 4 Стицање знања о предмету 

проучавања ,подели,значају и 

месту географије                           у 

систему наука  

Уочавање и схватање 

корелативниходноса између 

географије и других природних и 

друштвених наука 

Ученици знају да дефинишу предмет 

проучавања , значај ,развој и место 

географије у систему наука 

 Разликују природне и друштвене 

елементе географског простора 

Одреде место географије у систему 

наука  

-Препознају значај и практичну 

примену географских сазнања 

Провера кроз разговор са 

ученицима и утврђивање  

2. САВРЕМЕНЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

ГЕОГРАФСКОГ 

ПОЛОЖАЈА СРБИЈЕ  

4 -Проширивање знања о пложају 

месту и улози Србије на 

Балканском полуострву и 

Југоисточној Европи 

-Уочавањем општих географских 

карактеристика сагледати сложене 

друштвено-економске процесе и 

промене у југоисточној Европи , на 

Ученици знају да дефинишу појам и 

функције државних граница ,разуме 

државно уређење Србије и познаје 

државна обележја :грб , застава ,хим 

- Лоцирају на карти положај и 

величину територије Србије  

-Дефинишу појам Југоисточна 

Европа ,  лоцира на карти Балканско 

Израда неме карте Србије на којој 

ученици приказују компоненте 

географског положаја Србије и 

анализа неме карте 
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балканском полуострву и у нашој 

замљи 

полуострво и идентификује његове 

географске карактеристике  

-Анализира промене на политичкој 

карти Балканског полуострва 

-Одреди укупан географски положај 

Србије  

-Дискутује, коришћењем карте ,о 

предностима и недостатцима 

географског положаја Србије  

3. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

СРБИЈЕ И ЊИХОВ 

ЕКОНОМСКО 

ГЕОГРАФСКИ ЗНАЧАЈ 

19 -Стицање нових и продубњених 

знања о природи Србије и њеном 

утицају на живот и привредне 

делатности људи 

-Сагледавање физичко 

географских компонената простора 

Србије и разумевање њиховог 

значаја  за живот људи и 

могућност развоја привреде 

Ученици знају да лоцирају у оквиру 

геотектонске структуре Србије 

велике целине  

-Идентификује основне макро –

целине рељефа Србије (Панонски 

басен и Планинска Србија ) 

-Кратко опише постанак Панонског 

басена са прегледом главних 

елемената рељефа 

-Одреди планинску област и направи 

картографски преглед 

громадни,карпатско балканских и 

динарских планина и већих котлина 

-Објасне елементе и факторе климе , 

разликују климатске типове у Србији 

-Направи преглед водног богатства 

Србије  и закључује о економском 

значају вода  

Дискутује о загађивачима 

,последицама и мерама заштите 

Дефинише појам земљиште и њихову 

заступљеност на територији Србије  

Ученици знају распрострањеност 

биљног и животињског света у 

Србији 

Дефинишу појам природна  средина , 

предмет  проучавања заштите 

животне средине  

Ученици знају загађиваче земљишта , 

воде , ваздуха ,последице загађивања 

и мере заштите 

Дефинишу појам национални парк , 

природни резерват  

-Разликује заштићена  природна 

Израда и анализа и вредновање  

немих карти Србије на којима 

ученици уносе рељефне ,климатске 

,хидролошке и педолошке одлике 

Србије  

Израда паноа и презентација о 

заштићеним природним добрима 

Србије 
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добра у Србији 

 

4. СТАНОВНИШТВО 

СРБИЈЕ 

13 Проширивање знања о 

демографском развоју и распореду 

становништва у Србији  

Уочавање демографских проблема 

и могућности њиховог 

првазилажења за свеукупни 

друштвено-економски 

развитакнаше земље  

Формирање свести о неговању 

националног и културног 

идентитета 

Ученици знају да опишу 

антропогеографска обележија и 

историјско –географски континуитет 

насељавања Србије  

 -Ученици знају да објасне кретање 

становништва и територијални 

размештај становништва у Србији   

 -Ученици знају да укажу на промену 

броја становника Србије и наведе 

факторе који условљавају промену 

броја  становника  

  -Ученици знају да уз помоћ 

графичких метода анализира основне 

демографске одлике : да их 

објашњава , врши предвиђања и 

изводи закључке       

-Ученици знају да дефинишу појмове 

: наталитет ,морталитет и природни 

прираштај 

   -Ученици знају да дефинишу појам 

миграције и разликује типове 

миграција 

-Ученици знају да објасне структуру 

становништава (биолошка , 

економска ,социјална  и национална ) 

 - Ученици знају да разликују појмове 

националног , етничког и културног 

идентитета -Ученици граде став о 

једнаким правима људи  без обзира 

на расну , националну , верску и 

другу припадност 

                                  

 

Провера кроз разговор са 

ученицима и утврђивање 

Израда и анализа и вредновање  

немих карти 

5. НАСЕЉА СРБИЈЕ  8 -Проширивање знања о насељима 

и факторима њиховог развоја  

-Разумевање вредности сопственог 

културног наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама  

-Развијање свести о вредности и 

значају антропогених културних 

Ученици знају да дефинишу појам 

насеља 

  -Ученици знају да објасне постанак 

,развој и размештај насеља  

   -Ученици знају да наведу факторе 

развоја и трансформације насеља и 

њихових мрежа и система  

  - Ученици ѕнају да лоцирају градске 

Провера кроз разговор са 

ученицима и утврђивање 

Израда и анализа и вредновање  

немих карти 
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добара  

-Уочавање трансформације насеља 

и њихових мрежа и система  

 

центре Србије  

 -Ученици знају да образложе улогу 

градских центара у регионалној 

организацији Србије    

- Ученици знају да лоцирају појасеве 

развоја Србије :Дунавско-савска , 

Велико- моравска и Јужно-моравска 

-Ученици знају да разликују врсте , 

функције и типове насеља  

 -Ученици знају да опишу 

карактеристике урбаних целина  

 -Ученици разликују значење појмова 

урбанизација  , деаграризација , 

индустријализација и терцијаризација  

                        

 

6. ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 13 -Проширивање и продубљивање 

знања о привреди Србије и њеним 

основним карактеристикам ------

Сагледавање потенцијала и 

могућности Србије за њену 

конкурентност у светској привреди 

Ученици знају да анализирају утицај 

природних и друштвених чиниоца на 

условљеност развој и размештај-

привреде Србије и групише гране 

привреде по секторима 

-Ученици знају да објасне како 

природни и друштвени фактори 

утичу на развој и размештај 

пољопривреде Србије 

 -Ученици знају да дефинишу гране 

пољопривреде у ужем смислу 

  -Ученици знају да препознају 

основне функције шумарства  

   -Ученици знају да утврде значај 

лова и риболова  

   -Ученици знају да дефинишу значај 

Енергетике и Рударства  

 -Ученици знају да објасне појмове 

индустрија и индустријализација  

 -Ученици знају да анализирају 

утицај природних и 

друштвенихфактора на развој 

саобраћаја  

  -Ученицизнају да дефинишу 

појмове трговина ,трговински и 

платни биланс  

  -Ученици знају да анализирају 

Провера кроз разговор са 

ученицима и утврђивање 

 

 



 

96 

 

 

 

утицај природних и друштвених 

фактора на развој туризма 

7. РЕГИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 

СРБИЈЕ  

7 Стицање и проширивање 

географских знања о регионалним 

целинам Србије и сагледавање 

њихових специфичности   

 

Ученици знају да дефинишу појам 

регије и направе картографски 

преглед регионалних целина Србије  

 -Ученици знају да лоцирају на карти 

Србије границе Војводине и њених 

предеоних целина  

-Ученици знају да потврди на карти 

Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове 

природне и друштвене одлике    

-Ученици знају да препознају на 

карти Србије границе Западне Србије 

и опишу њене природне и друштвене 

одлике  

 -Ученици знају да идентификују на 

карти Србије Старовлашку-рашку 

висију уз анализу њених природних и 

друштвених одлика  

 -Ученици знају да препознају на 

карти  Србије ганице источне Србије 

и наведе њене природне и друштвене 

одлике  

  -Ученици знају да лоцирају на карти 

Србије границе Јужног Поморавља и 

преозна његове природне и 

друштвене одлике  

 -Ученици знају да потврде на карти 

Србије границе Косова и Метохије и 

дискутује о његовим природним и 

друштвеним одликама  

 

Провера кроз разговор са 

ученицима и утврђивање 

Израда и анализа и вредновање  

немих карти 

Кључни појмови садржаја: 

Географија Србије ,природне одлике ,привреда ,становништво,регионалне целине Србије 

Корелација са другим предметима: 

Историја ,Биологија ,Математика 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Биологија 

Разред: Први 

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: 64 - - - 64 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Схватање односа човека и животне средине; 
• Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
• Схватање концепта одрживог развоја; 

• Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 

 

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 цитологије 8 - Упознавање са цитологијом 

- Упознавање са особинама 

живих бића и нивоима 

организације биолошких 

система 

- Упознавање са хемијским 

саставом ћелије, грађом и 

функцијом 

- Схаватање  значаја 

фотосинтезе и ћелијског 

дисања 

- Разумевање процеса који се 

одигравају током ћелијског 

циклуса  

- Упознавање са ћелијским 

деобама 

2.БИ.1.2.1. Зна основне 

чињенице о грађи ћелија и 

метаболичким процесима који 

се у њима одвијају; познаје 

различите типове ћелија; зна 

хијерархију нивоа организације 

живих система и разуме 

њихову повезаност. 

2.БИ.2.2.1. Уме да објасни 

структурну и функционалну 

повезаност основних ћелијских 

процеса и разуме разлоге 

ћелијске диференцијације. 

2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику 

ћелијских процеса условљавају 

како чиниоци ван ћелије 

(унутар организма али и из 

спољашње средине) тако и 

унутарћелијски чиниоци 

(генетска регулација 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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метаболизма).  

 

2. Основи физиологије 

човека 

24 - Упознавање са 

функцијама људског 

организма  

 

2.БИ.1.2.3. Зна основне 

чињенице о физиологији живих 

бића и активно користи та 

знања у свакодневном животу. 

 2.БИ.1.2.4. Уме да препозна 

једноставне хомеостатске 

механизме у организму; 

познаје последице нарушавања 

хомеостазе и решава 

једноставне проблемске 

ситуације нарушавања 

хомеостазе. 

2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке 

процесе организама, њихову 

повезаност и активно 

примењује та знања за очување 

свог здравља и непосредне 

околине.  

2.БИ.3.2.3. Разуме да је 

функционална интеграција 

целог организма неопходна у 

остваривању карактеристичног 

понашања организама.  

2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију 

нервног и ендокриног система 

у одржавању хомеостазе и 

обезбеђивању адаптивног 

понашања организма у 

променљивој околини. 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

3. Биологија развића човека 12 - Упознавање са основним 

фазама  развића човека 

- Разумевање процеса полног 

сазревања 

2.БИ.1.3.2. Уме да наведе 

типове размножавања; зна који 

је значај митотичких и 

мејотичких деоба; разуме 

значај полног размножавања и 

познаје основне чињенице о 

животним циклусима методски 

одабраних представника живих 

бића, посебно човека. 

2.БИ.2.3.2. Уме да опише 

морфофизиолошке промене 

биљака, животиња и човека 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 



 

99 

 

током развића (од формирања 

полних ћелија преко оплодње, 

ембриогенезе и органогенезе до 

сазревања и старења). 

2.БИ.3.3.2. Уме да тумачи 

морфофизиолошке промене 

код организама у току 

животног циклуса (посебно код 

човека). 

4. Наслеђивње биолошких 

особина 

12 - Упознавање са основним 

појмовима наслеђивања 

особина  

 

2.БИ.1.3.3. Уме да објасни 

организацију генетичког 

материјала у ћелији (укљ. 

појмове ген, алел, хромозом, 

геном, генотип, фенотип); 

примењује основна правила 

наслеђивања у решавању 

једноствних задатака и зна да 

наведе неколико наследних 

болести. 

2.БИ.2.3.3. Зна како настаје 

варијабилност генетичког 

материјала и основне принципе 

популационе генетике и 

примењује та знања у 

решавању конкретних задатака. 

2.БИ.3.3.3. Примењује знања из 

генетике у методски одабраним 

проблем ситуацијама, посебно 

у генетици човека и 

конзервационој биологији. 

 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

5. Полно и репродуктивно 

здравље 

8 - Разумевање проблема везаних 

за период одрастања 

- Схватања улоге и значаја 

породице 

- Упознавање са облицима 

ризичног понашања 

2.БИ.1.5.1. Познаје основне 

заразне болести, њихове 

изазиваче, одговарајуће мере 

превенције и личне мере 

хигијене; разуме основне 

узрочно-последичне односе у 

овој области. 

 2.БИ.1.5.2. Препознаје основне 

симптоме поремећаја у раду (и 

болести) најважнијих органа и 

органских система, основне 

методе дијагностике и уме да 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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примени основне мере 

превенције и помоћи. 

2.БИ.1.5.3. Уме да 

идентификује елементе здравог 

начина живота и у односу на 

њих уме да процени сопствене 

животне навике. 

2.БИ.2.5.1. Зна које су и како се 

примењују колективне 

хигијенске мере и разуме 

смисао тих мера. 2.БИ.2.5.2. 

Зна које мере да примени и на 

који начин како би отклонио 

или умањио дејство штетних 

чинилаца спољашње средине 

који су утицали на развој 

болести. 

2.БИ.2.5.3. Критички анализира 

позитивне и негативне утицаје 

различитих животних стилова 

на здравље. 

2.БИ.3.5.1. Разуме механизме 

имуног одговора на заразне 

болести. 2.БИ.3.5.2. Разуме 

механизме настанка (болести и) 

поремећаја у раду најважнијих 

органа и органских система. 

2.БИ.3.5.3. Разуме потребе које 

стоје у основи различитих 

животних стилова младих и 

механизме помоћу којих 

медији утичу на понашање 

младих.  

 

Кључни појмови садржаја: 

Грађа ћелије, ћелијски циклус, функција, гамети, оплодња, ген, наслеђивање, здравље 

Корелација са другим предметима: 

Сточарство, анатомија, биљна производња 
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Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: први 

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

-Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

-Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућиости њихове примене, посебно у струци; 

-Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

-Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација; 

-Препознавање, разумевање н примена хемијских знањау пракси и свакодневном животу; 

-Разумевање значаја хемијске производње за потребе струке; 

-Развој способности за сагледавање потенцијапних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијским лабораторијама и свакодневном животу; 

-Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду; 

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

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

-Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад: 

-Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на биљке, животиње и здравље људи ; 

-Развој свести о повсзаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама; 

-Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању; 

-Разумевање значаја хемије у функцији одрживог развоја 

 

 

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. Структура супстанци  

20 

-Разумевање корпускуларног 

концепта структуре супстанци 

-Разумевање односа између 

структуре супстанци и њихових 

физичких и хемијских својстав 

 

-објасни електронеутрапност атома 

-разуме појам изотопа и примену 

изотопа у медицини 

-објасни структуру електронског 

омотача 

 

 

-напише електронску конфигурацију 

 

- праћење остварености исхода 

-писана провера знања 

-усмена провера знања 
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а 

-Разумевање условљености својстава 

супстанци типом хемијске везе 

-Разумевање угицаја 

међумолекулских сила на физичка 

својства супстанци 

- Развој хемијске писмености кроз 

симболичка представљања атома, 

молекула и јона, електронских 

конфигиуација и хемијских веза 

атома користећи принцип минимума 

енергије, Хундово правило и Паулијев 

принцип искључења 

-одреди број валентних електрона на 

основу електронске конфигураније 

-напише електронску конфигурацију 

елемента и на основу ње пронађе 

положај елемента у ПСЕ 

-повеже грађу атома елемената са 

положајем у ПСЕ 

-предвиди хемијска својства елемента 

на основу електронске конфигурације 

његовог атома 

-разликује атом од јона 

-објасни промену енергије јонизације и 

афинитета према електрону у групи и 

периоди у ПСЕ 

-објасни узрок хемијског везивања 

атома 

-објасни типове хемијских веза 

-разликује јонску везу од ковалентне 

везе 

-разуме да се хемијска веза остварује 

на нивоу валентних електрона, 

кретањем електрона 

-прикаже начин стварања јонске везе 

-прикаже начин стварања ковалентне 

везе 

-разликује неполарну од поларне 

ковалентне везе 

-објасни појам електронегативности 

-предвиди померање заједничког 

електронског пара ка атому веће 

електронегативности 

-препозна када се и како формира 

водонична веза и њен значај у процесу 

растварања и биолошким системима 

-разуме да својства хемијских 

једињења зависе од типа хемијске везе 

-дефинише релативну атомску масу и 

релативну молекулску масу 

-разуме појам количине супстанце и 

повезаност количине супстанце са 
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масом супстанце и Авогадровим бројем 

- разуме однос између моларне масе , 

количине супстанце и броја честица 

-разуме однос између количине гаса и 

његове запремине при нормалним 

условима 

-зна квантитативно значење симбола и 

формула 

-израчуна количину супстанце, масу 

супстанце, запремину и број честица 

 

2. Дисперзни системи  15 -разумевање односа између 

квалитативног састава дисперзног 

система и његових својстава 

-разумевање односа између 

квантитативног односа компоненти 

раствора и његових својстава 

-развој хемијског мишљења и 

осетљивости за проблеме решавањем 

конкретних проблемских ситуација 

које укључују припреми и примену 

раствора усвакодневном животу и 

пракси 

-разуме да су дисперзни системи смеше 

више чистих супстанци 

-разликује дисперзну фазу и дисперзно 

средство 

-објасни појам хомогене смеше  

-објасни везу између величина честица 

раствора и врсте раствора 

-зна појам и разуме примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида у 

пољопривреди 

- користећи претходна знања о 

структури супстанце предвиди 

растворљивост одређене супстанце 

- разуме појам засићених, незасићених и 

презасићених раствора 

- разуме утицај температуре и притиска 

на растворљивост гасова 

-израчуна масени процентни садржај 

раствора 

- израчуна количинску концентрацију 

раствора 

- зна да прерачуна један начин 

изражавања концентрације раствора у 

други 

- припреми раствор задате 

концентрације 

- објасни и схвати значај осмозе и 

дифузије за биолошке системе 

- праћење остварености исхода 

-писана провера знања 

-усмена провера знања 
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3. Хемијске реакције 30 -разумевање концепта одржања 

материје кроз принципе одржања 

масе и одржања енергије у процесу 

одигравања хемијских реакција 

- развој хемијске писмености и 

способности комуникације у хемији 

кроз примену конвенционалних 

начина за представљање хемијских 

реакција 

- развој хемијског мишљења и 

осетљивости уа проблеме  кроз 

решавање  стехиометријских 

проблемских задатака 

- разумевање концепта хемијске 

равнотеже и значаја хемијске 

равнотеже за процесе у свакодневном 

животу и у струци 

- разуме да хемијска промена значи 

настајање нових супстанци, раскидањем 

старих и стварањем нових хемијских 

веза 

- разликује типове хемијских реакција 

(анализа, синтеза,  супституција, 

адиција, оксидо-редукција...) 

- одреди реактанте и производе 

хемијских реакција  

-напише једначине за хемијске реакције 

- примени и користи знања из 

стехиометријског израчунавања 

- разуме зашто су неке реакције 

егзотермне, а неке ендотермне  

- разуме значај теорије судара и 

енергије активације за хемијске 

промене 

- напише  израз за брзине хемијске 

реакције применом Закона о дејству 

маса 

- објасни који фактори утичу на брзину 

хемијске реакције и како утичу 

- разликује коначне и равнотежне 

хемијске реакције 

- разуме појам хемијске равнотеже 

- разуме значај хемијске равнотеже за 

процесе из свакодневног живота 

- објасни појам електролита 

- разуме појам јаки и слаби електролити 

- прикаже електролитичку дисоцијацију 

киселина, 

база и соли хемијским једначинама 

-прикаже јонизацију воде хемијском 

једначином 

- разуме значење појма рН вредности 

- разуме шта је кисела, базна и 

неутрална средина 

раствора 

- процени значај рН вредности раствора 

које користи 

у професионалном раду 

-објасни процесе оксидације и 

редукције као отпуштања и примања 

- праћење остварености исхода 

-писана провера знања 

-усмена провера знања 
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електрона 

- схвати даје у оксидо-редукционим 

реакцијама број 

отпуштених електрона једнак броју 

примљених 

електрона 

-разуме шта је оксидациони број и како 

се одређује оксидациони број атома у 

молекулу 

- разуме да се при оксидацији 

оксидациони број повећава, а при 

редукцији оксидациони број смањује 

- одреди коефицијенте у оксидо-

редукционим једначинама методом 

електронског биланса 

 

4. Хемија елемената и 

једињења 

25 -сагледавање значаја примене 

елемената и једињења у 

свакодневном животу и струци 

- разумевање значаја и примене 

елемената и једињења превентивно и 

у лечењу биљака и животиња 

- разумевање условљености сличних 

физичких својстава угљоводоника 

природом атома који изграђују 

њихове молекуле 

- разумевање условљености 

хемијских својстава угљоводоника 

типом везе у њиховом молекулу 

- разумевање феномена изомерије 

- развој хемијске научне писмености 

и способности комуникације у 

хемији коришћењем и применом  

структурних и рационалних формула 

-разликује метале, неметала и металоиде 

- разуме периодичност промене 

структуре и својстава елемената у ПСЕ 

- разуме стабилну електронску 

конфигурацију племенитих гасова 

- објасни како се мења реактивноет 

елемената у групи код метала и 

неметала са порастом атомског броја 

- напише једначине стварање оксида са 

металима и неметалима 

- одреди карактер оксида, објасни и 

напише једначине хемијских реакција 

- напише једначине реакције стварања 

хидроксида 

- напише једначине реакције 

неутрализације 

- разуме појам тврдоће воде у функцији 

струке 

- објасни значај следећих елемената : 

Nа, К, Mg, Са, Аl, С, N, Р, О, S, Сl и 

неких њихових једињења за 

свакодневии живот 

- разуме и објасни појам вештачких 

ђубрива и ефекте њихове претеране 

употребе 

- разуме појам биогени елементи 

- разуме улогу елемената и њихових 

- праћење остварености исхода 

-писана провера знања 

-усмена провера знања 
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једињења код биљака и животиња 

- зна општа својства прелазних метала 

- зна употребу једињења гвожђа и бакра 

- разуме и објасни штетно дејство неких 

супстанци на биљни и животињски свет 

5. Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине 

6 -разумевање и просуђивање 

начинаодлагања иуништавања 

хемијских загађивача животне 

средине 

- развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и 

професионслном раду 

-оспособљавање за заштиту од 

потенцијалних ризика у хемији и 

адекватно реаговање при незгодама у 

хемијској лабораторији и 

свакодневном животу 

- разуме и објасни штетно дејство неких 

супстанци на животну средину и 

здравље људи 

- објасни како настаје аерозагађење 

- об|асни својства примарних и 

секундарних загађивача 

- разуме и објасни настајање и 

последице "киселих киша" 

- разуме и објасни настајање и 

последице ефекта "стаклене башге" 

- објасни како настају отпадне воде 

- објасни изворе и узроке загађивања 

земљишта 

- разуме начине правилног одлагања 

хемијског и медицинског отпада 

- праћење остварености исхода 

-писана провера знања 

-усмена провера знања 

Кључни појмови садржаја: 

Атом, молекул, ПСE, метали, неметали, металоиди, племенити гасови, хемијска веза, јонска веза, ковалентна веза, водонична веза, релативна атомска маса, релативна 

молекулска маса, дисперзни систем, раствор, растварач, растворена супстанца, растворљивост, процентни састав раствора, мол,  хемијска  реакција (реактант, продукт), 

електролитичка дисоцијација, рН вредност, киселина, база, со, оксид, оксидо-редукција, биогени елементи, вештачка ђубрива, загађивачи животне средине, отпад 

Корелација са другим предметима: 

Биологија   
Физика    
Математика  
Агрохемија и педологија  Заштита биља 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: други 

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: 

 

-Циљ овог предмета је да ученици  развију хемијско знање, техничко-технолошко знање, развију когнитивне и комуникацијске способности као припрема за даље 

универзитетско образовање  и оспособљавање за примену хемијских знања у струци и свакодневном животу; решавање проблема у новим и непознатим ситуацијамаи 

развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини. 

-Ученици треба да развију хемијску писменост и способност  комуникације у хемији, разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања;   

-разумеју значај хемијске производње за савремено друштво и за различите савремене технологије; разумеју различита својства између супстанци као и могућност 

њихове примене, посебно у области струке. 

- Ученици треба да буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и да науче да адекватно реагују при незгодама у хемијској лабораторији и у 

свакодневном животу;  да развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду;  

-да развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење;  да развију одговорност, прецизност у раду;  да развију свест о 

сопственом знању, потреби за перманентним хемијским образовањем и унапреде сарадњу и тимски рад. 

 

 

 

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. Увод у органску 

хемију 

5 -Разумевање корпускуларног 

концепта грађе органских супстанци 

-Разумевање развојности теорија о 

структури органских супстанци 

-Развој хемијске научне писмености и 

способности комуникације 

коришћењем симболичких приказа у 

органској хемији 

 

 

-Разумевање критеријума за 

-Наведе карактеристике С атома 

-препозна хибридизацију угљениковог 

атома 

-наведе производе хомолитичког и 

хетеролитичког раскидања ковалентне 

везе 

-објасни емпиријске, молекулске, 

структурне формуле и дефинише појам 

структурне изомерије 

 

 

 

-праћење остварености 

исхода 

-усмена провера знања 

- писана провера знања 
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класификацију органских супстанци  

-класификује органска једињења на 

основу структуре угљоводоничног низа 

-класификује органска једињења према 

функционалним групама 

2. Угљоводоници  13 -разумевање условљености сличних 

физичких својстава угљоводоника 

природом атома који изграђују 

њихове молекуле 

-разумевање условљености хемијских 

својстава угљоводоника типом и 

распоредом веза у молекулу 

-разумевање феномена изомерије 

-развоје хемијске научне писмености 

и способности комуникације у хемији 

коришћењем и применом структурних 

и рационалних формула 

-разумевањ значаја угљоводоника као 

комерцијалних енергената и 

потенцијалних ризика од њихове 

примене 

-на основу номенклатуре напише 

формулу и одреди назив одређеног 

угљоводоника 

-на основу својстава разликује засићене 

од незасићених угљоводоника 

-напише хемијске једначине и објасни 

карактеристичне реакције за сваку групу 

угљоводоника (супституције, адиције, 

оксидације)  

-разликује цикична од ацикличних 

органских једињења  

-разликује структурну, геометријску и 

оптичку изомерију  

-разликује изомерију низа од изомерије 

положаја  

Разликује цис и транс изомере 

-препозна оптички активно органско 

једињење на основу формуле 

-праћење остварености 

исхода 

-усмена провера знања 

- писана провера знања 

3. Алкил-халогениди, 

алкохоли, феноли и 

етри  

8 -разумевање појма 

функционалне групе у органским 

молекулима 

-разумевање условљености 

физичких и хемијских својстава 

супсганци 

природом иположајем 

функционалне групе у молекулу 

-разумевање функционалне 

групе као критеријума за 

класификацију органских 

супстанци 

-сагледавање значаја примене алкил-

халогенида, 

алкохола, фенола и етара у струци и у 

свакодневном 

животу 

-Развој хемијске научне писмености и 

способности комуникације у 

-објасни значај и хемијским једначинама 

прикаже карактеристичне реакције алкил-

халогенида 

-разликује органско-кисеонична 

једињења према функционалним групама 

-изврши поделу, објасни номенкдатуру 

алкохола, фенола и етара 

-објасни хемијска својства и напише 

хемијске једначине карактеристичних 

реакција алкохола, фенола и етара 

 

-праћење остварености 

исхода 

-усмена провера знања 

- писана провера знања 
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органској хемији коришћењем 

системске номенклатуре и применом 

структурних и рационалних формула 

4. Алдехиди и кетони  4 -разумевање структуре карбонилне 

функционалне групе 

-разумевање условљености физичких 

и хемијских својстава карбонилних 

једињења структуром њихових 

молекула 

-сагледавање значаја примене 

алдехида и кетона у струци и у 

свакодневном животу 

-објасни природу карбонилне групе 

-дефинише алдехиде, њихову 

номенклатуру и својства 

-дефинише кетоне, њихову номенклатуру 

и својства 

-помоћу хемијских једначина прикаже 

реакције алдехида и кетона 

-праћење остварености 

исхода 

-усмена провера знања 

- писана провера знања 

5. Карбоксилне 

киселине и деривати 

карбоксилних 

киселина 

11 -разумевање структуре карбоксилне 

функционалне групе 

-разумевање условљености физичких 

и хемијских својстава карбоксилних 

киселина и деривата структуром 

њихових молекула 

-сагледавање значаја примене 

карбоксилних киселина и деривата у 

струци и у свакодневном животу 

-објасни својства и прикаже помоћу 

хемијских једначина реакције 

монокарбоксилних киселина 

-дефинише и објасни значај и својства 

оксокиселина, дикарбоксилних 

киселина, ароматичних киселина и 

њихових соли 

-дефинише и напише рационапне 

формуле одабраних масних киселина 

-дефинише деривате карбоксилних 

киселина и хемијским јсдначинама 

прикаже њихову хидролизу 

-објасни својства и реакције амида 

-објасни својства и реакције естара 

- дефинише просте масти и објасни 

разлику између простих и сложених 

масти  

-хемијским једначинама прикаже 

хилролизу масти 

-дефинише сапуне и објасни механизам 

дејства сапуна 

-дефинише воскове 

-праћење остварености 

исхода 

-усмена провера знања 

- писана провера знања 

6. Угљени хидрати 10 -разумевање условљености физичких 

и хемијских својстава угљених 

хидрата структуром њихових 

молекула 

-сагледавање значаја примене 

угљених хидрата у струци и у 

свакодневном животу 

-сагледавање биолошког значаја 

угљених хидрата 

-разуме структуру и поделу угљених 

хидрата 

-разуме структуру моносахарида 

-разуме структуру и истакне значајне 

дисахариде 

-објасни значај најважнијих 

полисахарида 

-разуме карактеристичне реакције 

угљених хидрата 

-праћење остварености 

исхода 

-усмена провера знања 

- писана провера знања 
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7. Органска азотна 

једињења 

13 -разумевање условљености физичких 

и хемијских својстава азотних 

једињења структуром њихових 

молекула 

- разумевање критеријума за 

класификацију азотних органских 

једињења 

- разликује нитро, амино и амидну групу и 

зна њихову номенклатуру 

- објасни својства и прикаже помоћу 

хемијских једначина реакције амина 

- разуме класификацију амино-киселина 

према природи бочног остатка 

- разуме улогу есенцијалних амино-

киселина 

- објасни својства и прикаже помоћу 

хемијских једначина реакције амино-

киселина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Карактеристике С атома, изомерија, класификација органских супстанци, функционална група, засићен и незасићен угљооводоник, ациклични и циклични угљоводоник, 

алкан, алкен, алкин, алкохол, фенол, етар, алдехид, кетон, карбоксилна киселина, деривати карбоксилних киселина, масне киселине, липиди, угљени хидрати, органска 

азотна једињења, амино-киселине, протеин, нуклеинске киселине. 

Корелација са другим предметима: 

Биологија 

Ратарство 

Сточарство 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: четврти 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ предмета Социологија са правима грађана јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и проблемима; 

стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

  

Задаци наставе су да ученици: 

-  стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама; 

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама; 

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема; 

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада);  

-  да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 

-  проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд; стекну општу представу о уређењу Републике Србије. 

 

 

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.  

Структура и 

организација друштва 

12  Упознавање са функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва. 

 

-  схвати структуру и 

организацију друштва 

-објасни улогу друштвених 

група с посебним освртом на 

брак и породицу 

-схвати друштвену поделу рада 

-објасни узроке друштвеног 

раслојавања 

-наведе друштвене установе и 

организације и направи 

разлику између њих 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 
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-разликује особености сеоског 

и градског становништва 

2.  

Држава и политика 

18 Упознавање са политиком као 

вештином управљања друштвом; 

оспособљавање за демократско 

мишљење;  

упознавање са функционисањем 

државних институција и органа 

власти с посебним освртом на 

локалну самоуправу 

-објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 

-опише улогу политике у 

друштву 

-зна државне симболе и 

елементе државности 

-разликује законодавну, судску 

и извршну власт 

-рзликује удружења грађана и 

политичке партије 

-схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и 

владе 

-разликује државне органе 

власти 

-разуме функционисање 

локалне самоуправе 

 

 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

3. Устав и правна држава 

 

11 Упознавање са Уставом Републике 

Србије, његовим историјским 

претечама и правосудним системом 

Републике Србије 

-схвати значај устава 

-разликује устав од закона 

-направи преглед развоја 

уставности и законитости 

-зна основне одредбе устава 

-разликује врсте судских 

поступака 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

4. Људска права и слободе 6 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о улози 

појединца у друштвеном и 

политичком животу 

-схвати људска права и слободе 

и свој положај у друштву 

-зна на који начин се штите 

права и слободе грађана 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

5. Култура и друштво 12 Развијање знања о културним 

тековинама 

-уочи разлику и сличности 

између културе и цивилизације 

-схвати настанак религије и 

религијског мишљења 

-идентификује монотеистичке 

религије и објасни 

специфичности хришћанства 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 
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-разликује обичај и морал 

-схвати разлику између 

уметности, масовне културе, 

подкултуре, шунда и кича 

6. Друштвене промене и 

развој друштва 

 

5 Оспособљавање за живот у 

друштву изложеном сталним 

променама и изазовима које доноси 

развој савременог друштва; 

Стицање знања о хоризонталној и 

вертикалној покретљивости 

друштва. 

 

-идентификује друштвене 

промене 

-зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 

друштвене покретљивости 

-препозна друштвени развој 

-формира став према 

савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Историја 
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Пoљопривредни техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 / / / 32 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

 

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

 

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 7 Подстицањ ученика ка међусобно 

упознавање 

Подстинање ученика да сагледају 

међусобне сличмости и разлике и 

уваже их 

Анализира своје особине и уме 

да их 

представи другима 

Препозна, анализира сличности 

и разлике унутар групе 

Прихвата друге ученика и 

 
Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 
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уважава њихову различитост 

Препозна 

предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију 

по различитим основама . 

препозна последице постојања 

нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, 

предрасуда 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

7 • Оспособљавање ученика за 

комуникацију у групи 

Искаже.образложи и браки 

мишљење аргументима 

Активнослуша 

Дебатује и дискутује на 

неугрожавајући начин. 

уважавајући мишљење других 

Објасни разлику између 

дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине 

настанка г.часина у 

свакодневној комуникацији и 

објасни поспедице које 

изазивају гласине 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

18 Оспособљавање ученика за рад у 

групи/тиму и међусобну сарадњу 

Подстицање ученика дасукобе 

рсшавају на конструктиван иачин 

и да иабегавју сукобе 

Оспособљавање ученика да 

препозна примере насиље у својој 

средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености 

групног/тимског рала 

Учествујеу доношењу групних 

одлука Разликје могуће облике 

учешћа младпх Објасни 

потрбу,важност партииипације 

младих 

Објасни степене и 

обликеучешћа младих у 

сакодневном животу 

Објасни разлоге.ток и 

последице сукоба 

Објасни ефекте конфликта 

наток комуникације 

Уочи факторе којн одређују 

понашање у ситуацијама 

конфликта 

Анализира сукоб из различитих 

улова, (препознаје потребе и 

страхове актера сукоба) и 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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налаи конструктивна решења 

прихватљива за обе стране у 

еукобу. 

Образложи предности 

конструктивног начине 

решавања сукоба 

Објасни значај посредовања у 

сукобу 

Препозна и објасни врсте 

насиља 

Детектује,акализира узроке 

насиља (у својој средини, међу 

вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког 

насиља . из позииије жртве 

насиља и из позиције 

посматрача 

Прихвати одговорност за 

сопствено понашање 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност 

 Корелација са другим предметима: 

Историја;  

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Пoљопривредни техничар  

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета; 

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката 

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

16  

 

У познавање ученика са врстама 

права и природом (универзалност, 

целовитост, недељивост) 

У познавање ученика са нчинима и 

механизмима заштите права- 

међународним и домаћим 

документима која гарантују 

остваривање и заштиту права 

сваком појединиа 

Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити сопствених 

• Објасии значење и смисао 

људских права 

• Разликује врсте људских 

нрава (линна, лолитичка, 

социјалноекономскал 

културна, здравствена права) 

• Анализира и објашњава 

однос права и одговорности 

Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права 

Објасни универзалност и 

развојностљудских права 

Објашњава потребу посебне 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром на 

постављене задатке 
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права али и права других људи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заштите гграиа детета 

Проналази примере и 

показатеље остваривања и 

кршења л>удских праваа 

Процеми положај појединца и 

друштвеиих група, са аспекта 

људских права 

Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права 

Анализира и тумачи основна 

међунар и домаћа докуменга из 

области људских права 

Објасни улогу најзначајнијих 

институција и процедуре 

заштите људских права 

Објасни улогу појединца и 

група у заштити људских права 

2. Планирање и извођење 

акције 

16 Подстииање ученика на активну 

партиципацију у животу школе 

Развијање вештина планирања 

акције 

 

Идентифнкује проблеме у 

својој локалној заједници/ 

школи 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже активкости и 

дискутује о њима са осталим 

члановима тима 

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише цилеве и кораке 

акције 

Иницира активности ,прати их 

и оцењује их 

 Представи,путем јавне 

презентације,нацрт акције и 

резултате акције. 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром на 

постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Пoљопривредни техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

 

 

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. Демократија и политика 5 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије и 

институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља власти у 

демократији 

Објасни појмоведемократија, 

политика, власт, грађански 

живот 

Објасни  разлике демокрацког 

од недемокрацкст начина 

одпучивања 

Објасни разлике непосредие од 

посредне демократије 

Анализира различите начине 

ограничавања власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске 

власти 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 



 

120 

 

2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом локалне 

самоуправе 

Сагледавање улоге и 

каракгеристика цивилног друштва 

у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања грађанина/грађанке у 

политици 

Објасни политичко одређење 

појма грађанин/грађанка 

 

Објасни значај поштовања 

закона у демократској држави 

 

Објасни улогу локалне 

самоуправе и послове којима се 

бави 

 

Објасни карактеристике и 

улогу цивилног друштва 

Детектује могућности утицаја 

грађана на власт, правни н 

политичи систем (различите 

форме грађанског удруживања, 

ратличите форме грађанских 

ининнјатива и акција ) 

Детектује н анализира факторе 

који/ ометају/ подстичу 

демократски развој друштва 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са суштином 

грађанских, политичких права и 

правом на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа грађана у 

демократском друштву 

Објасни појам људских права 

Наведе врсте људских права и 

објаснн њихов садржај 

Детектују примере 

поштовања/кршења људских 

правау актуелним медијима 

Објасни улогу појединца у 

заштити и оствариању људских 

права 

Објасни појам грађанска 

иницијатива 

Наведе надленсности општине 

и послове којима се бави 

Раликује формалну од 

нефомалне ииицијативе 

Објасни форму и садржај 

формаглног предпога 

грађанске иницијативе 

Објасни структуру, 

функционисање, правила , 

процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром 

на постављене задатке 
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Скупштине.поштујући све 

процедуре у процесу доношења 

одлука на предлог грађана 

Објасни појам. карактеристике, 

улогу и врсте удруживања 

грађана 

Идентификује и анализира 

активности и акције удружења 

грађана у својој локалној 

заједници. 

4. Планирање конкретне 

акције 

11 Подстицање и оспособљава за 

планирање заједничких акција и 

пројеката у локалној заједници 

Идентификује проблеме у 

својој локалној заједници 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже акгивности и 

днскутује о њимаа са осталим 

члановима тима 

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише циљеве и кораке 

акције 

Иницира активности ,прати их 

и оцењује их 

Представи,путем јавне 

презентаиију.нацрт акције и 

резултате акције 

 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Пoљопривредни техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су:             

- разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву 

- да се ученици упознају са значајем професионалног развоја уважавајући концепт доживотног образовања 

- да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

- да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

- да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу   

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

-  да се потенцира веза између теорије (права, слободе, једнакост, одговорност, добробит...) и конкретних тренутних 

             или пројектованих потреба ученика с циљем јачања њихових компетенција за живот 

 

 

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.  
Свет информација 

 
 
16 

 
 
Упознавање са могучностима које 

Закон о слободном приступу 

информацијама пружа у 

остваривању људских права и 

слобода 

 

Оспособљавање ученика да 

самостално тражи и долази до 

информација од јавног значаја 

 

Разумевање улоге и значаја медија 

у савременом друштву 

 

Објасни значај права на 

слободан приступ 

информацијама и социјално 

економска права за појединца 

 

Објасни појам јавне 

информације и означи које 

информације од јавног значаја 

грађанин може да добије 

 

Објасни улогу Закона о 

слободном приступу 

информацијама и улогу 

Разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром на 

постављене задатке 
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Развијање критичког односа према 

медијима и информацијама 

добијеним преко различитих 

медија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поверника 

 

Објасни процедуру подношења 

захтева за приступ 

информацијама од јавног 

значаја 

 

Анализира информације 

добијене које добија преко 

медија 

 

Тражи, пронађе и даје 

информације 

 

Открива примере манипулације 

у медијима 

 

Објасни значај објективности и 

веродостојности  информација 

2. Свет професионалног 

образовања и рада 

16 Да ученик разуме важност 

дефинисања циљева и планирање 

каријере 

 

Развијање вештине тражења 

информација значајних за 

професионално образовање и 

укључивање у свет рада 

 

 

Оснаживање ученика  да поставља 

циљеве личног развоја и планира 

свој развој 

Поставља циљеве личног 

развоја и планира свој развој 

 

Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне 

за даљи професионални развој 

 

Напише личну радну 

биографију 

Представи своје личне 

карактеристике приликом 

разговора са послодавцем 

 

Разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром на 

постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана 



 

124 

 

 

 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о 

односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе. 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје којима ће се 

бавити православни 

катихизис у току 1. године 

срдњошколског или 

гимназијског образовања 

- Моћи да уочи какво 

предзнање има из 

Православног катихизиса 

- Бити мотивисан да похађа 

наставу православног 

катихизиза 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  
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Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Бог Откривења 6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно 

настала, нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да 

је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus;  

- препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у 

богослужбеним текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га 

у заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут 

да непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у 

Цркви и свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се односи 

на предмете и познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког знања;  

- Упознати ученике са примерима 

вере и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање као 

- увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

- препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  
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лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Хришћанин – човек 

Цркве 

7 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као 

благодатне заједнице Бога и верних 

која се остварује у светој Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој остварује 

пуноћа заједнице са Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан 

конкретне литургијске 

заједнице;  

- опише живот парохијске 

заједнице;  

- објасни у основним цртама  

да се учешћем у литургијском 

сабрању ступа на пут 

богопознања;  

- продискутује о 

православном схватању 

Цркве;  

- схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

7 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве.  

 

- именује различите књиге 

Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, 

поделе на главе и стихове;  

- знати да се посебност 

Светог Писма садржи у 

богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим 

Писмом;  

- моћи да наведе неке 

примере повезаности Старог 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  
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и Новог Завета;  

- моћи да закључи да је Свето 

Писмо књига Цркве, а не 

појединца.  

 

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Хришћански живот 4 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом 

у Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и црквеног 

Предања и правилно доживљавање 

православног етоса који извире из 

литургијског начина постојања 

људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање ученицима 

да је човек биће смисла;  

- Установити обим и квалитет знања 

и разумевања стечених у току 

школске године из Православног 

катихизиса.  

 

- увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став 

према њима;  

-  уочи да светост живота није 

могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани 

да буду свети;  

-  уочи у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса 1. разреда средње 

школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Грађанско вапитање 

5. Социологија 

6. Филозофија 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (будући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

 

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. Увод 1 Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

начином реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања стекли и 

какве ставове усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  
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Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Христос истинити Бог и 

истинити човек 

5 Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за наше 

спасење;  

- Протумачити ученицима Христова 

имена: Нови Адам, Месија и 

Емануил;  

- Протумачити ученицима пролог 

Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је Христос потпуни 

Бог и потпуни човек;  

- Упознати ученике са теологијом 

иконе – да се на иконама пројављује 

историјска и есхатолошка димензија.  

 

- разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос;  

- изложи зашто је Исус Христос 

као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по Јовану 

укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу;  

- у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог;  

- наведе основне разлике између 

слике и иконе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Приближило се Царство 

Божје... 

5 Пружити ученицима основ за 

разумевање да Христос доноси 

Царство Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом 

контексту;  

- Предочити ученицима Христово 

учење о Царству Божјем;  

- Христова проповед има 

универзални карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-увиди актуелност Христове 

проповеди;  

-разуме да је Христова 

делатност и проповед позив 

свима у Царство Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  
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Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

7 - Протумачити ученицима догађај и 

тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

-Упознати ученике да Христос у 

својој Личности обједињује Царску, 

Пророчку и Првосвештеничку 

службу, 

- Подстаћи ученике на размишљање 

да је Христова смрт на Крсту крајњи 

израз љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

- Ученицима указати да је Христовим 

Вазнесењем Христос прослављен као 

Господ и да је у Њему прослављена 

људска природа;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

- Протумачити ученицима неколико 

новозаветних пневматолошких 

одељака 

-повеже догађај Преображења 

са литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на 

који ће остваривати заједницу 

са својим ученицима у све дане 

до свршетка века;  

-разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из 

свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству;  

- причешћујући се, доживљава 

себе као учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти;  

-објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску 

природу Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси 

на небо да би наша вера у 

Христа била слободна  (а не 

изнуђена);  

- зна је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога – у Цркви.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот у Христу 4 .  

-Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном 

љубављу према сваком човеку;  

-разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота;  

-разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје;  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 
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- Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу делатне 

љубави према Богу и ближњима;  

- Упутити ученике да је основни 

смисао хришћанског етоса волети 

друге као што Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима основ за 

разумевање да Христов Закон љубави 

није могуће испуњавати на формалан 

начин.  

 

- зна да истински однос са 

Богом не сме бити 

формалистички;  

-буде свестан значаја 

испуњавања Христових 

заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

6. Светотајински живот 

Цркве 

4 Христос у својој личности 

обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

- Протумачити ученицима догађај и 

тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

- Подстаћи ученике на размишљање 

да је Христова смрт на Крсту крајњи 

израз љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

- Ученицима указати да је Христовим 

Вазнесењем еклисиолошку ипостас 

(црквени идентитет);  

- Омогућити ученицима разумевање 

да су Исповест и Покајање 

обновљење благодати Крштења;  

- Указати ученицима да је 

свештеничка служба продужетак 

Христовог служења којим је Он 

спасао свет;  

- Указати ученицима да се учешћем у 

светим Тајнама постаје део Тела 

Христовог;  

-Развијати свест ученика да је света 

Литургија Тајна Божјег присуства у 

свету и уласка у Царство Божје.  

-Омогућити ученицима да 

схвате да је наш живот у Цркви 

незамислив без учешћа у светим 

Тајнама;  

- Упознати ученике да човек 

Крштењем и Миропомазањем 

задобија примање дарова 

Светог Духа за служење у 

Цркви;  

-схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје 

Очево и заједницу Цркве;  

- зна да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога;  

-међусобно да разликује 

различите службе у Цркви 

(епископ, свештеник, ђакон, 

лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне 

свој смисао добијају у 

Литургији.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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      7. Новозаветна ризница 6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног домостроја 

спасења на примеру анафоре 

Василија Великог;  

- Детаљно протумачити ученицима 

молитву Оче наш у контексту 

Литургије;  

- Пружити ученицима основ да 

повежу Христов однос према 

потребитима са харитативном 

делатношћу хришћана данас;  

- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у прихватању 

Христове Тајне нема раздора међу 

људима;  

- Установити обим и квалитет знања 

и разумевања стечених у току 

школске године из Православног 

катихизиса.  

 

-препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија 

Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска 

љубав своје порекло има у 

примеру Христове љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно 

и национално порекло;  

-уочи у којој мери је напредовао 

и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 31 - - 1 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот;  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и 

културног идентитета.  

 

 Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог 

односа према Богу, људима и природи, 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним облицима 

стваралаштва, 

-помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између властите личности и заједнице, и остварењу сусрета са светом (с 

људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друшвом, природом и Богом). 

 

 

 

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. Увод        1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању.  

 

 

 

-сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 
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ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

2. За живот света 6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да Литургија 

преображава свет уносећи у њега 

есхатолошку реалност;  

- Упознати ученике са садржајем 

и структуром свете Литургије;  

- Предочити ученицима значај 

активног учешћа у светој 

Литургији;  

- Нагласити ученицима да су 

хришћани позвани да у свету 

сведоче етос свете Литургије.  

 

- препознаје елементе свете 

Литургије;  

-препозна да је благодатно искуство 

Литургије предокушај Царства 

Божјег;  

-назре космолошки и есхатолошки 

карактер Литургије;  

-тумачи литургијску молитву после 

светог Причешћа;  

-схвати да се Причешћем задобија 

отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег.  

- буде свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

3. Историја и есхатологија 

у Цркви 

14 -Представити ученицима 

хришћанско схватање историје 

као процес који у есхатону 

задобија свој смисао и 

испуњење;  

- Упознати ученике са 

најважнијим догађајима из 

историје Цркве;  

- Упознати ученике са 

најзначајнијим елементима 

кирило-методијевске традиције  

-схвати да историја има есхатолошко 

усмерење;  

-схвати разлог за гоњење хришћана 

у римском царству;  

-схвати да нема суштинске разлике 

између светосавског и хришћанског 

етоса;  

-наброји неке српске светитеље и да 

објасне како су они служили Богу и 

ближњима;  

-доведе у везу виђење таворске 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 
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- Нагласити ученицима да је 

Светосавље хришћански етос 

српског народа;  

- Упознати ученике да се 

опредељење за Царство Небеско 

изражава на реалан начин: 

сведочењем Христа и личним 

животом;  

- Упознати ученике са 

богатством исихастичке праксе и 

богословља.  

 

светлост са исихастичком праксом;  

-буде свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

4. Хришћанство у 

савременом свету 

8 -Омогућити ученицима да 

изграде хришћански став према 

савременом схватању слободе, 

љубави, заједнице...;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да хришћанска 

теорија и пракса носе снагу 

којом би могло да се одговори на 

најважнија искушења савременог 

света и човека;  

- Оспособити ученика да 

богословски размишља о 

биоетичким проблемима на 

основу одабраних примера;  

- Упознати ученике са 

различитим богословским 

поимањима болести;  

- Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи ученике да 

се одговорно суочавају са 

егзистенцијалним питањима;  

- Кроз дискусију о проблемима 

моралности у социолошким 

оквирима помоћи ученицима да 

изграде правилан етички став о 

томе;  

- Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 

савременим изазовима;  

- Разговарати са ученицима о 

проблему човекове 

-постане свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу;  

-критички вреднује проблеме 

савремене цивилизације у светлу 

искуства Цркве (савремено схватање 

слободе, љубави, другог човека);  

-промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта;  

-схвати да су болести зависности 

последица неиспуњености смислом 

и правим животним садржајима;  

-будесвестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

-будесвестан значаја јединствености, 

вредности и непоновљивости 

сопоствене личности и личности 

других људи;  

-будесвестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

-увиди да је лек против опредмећења 

човека – искуство Цркве и да 

личност не постоји без заједнице 

слободе и љубави;  

-схвати да је насиље немогуће ако је 

други за мене личност.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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опредмећености у потрошачком 

друштву;  

- Разговарати са ученицима о 

човекој тежњи да пребацује 

одговорност на Бога за зло у 

свету и дати објашњење са 

православног становишта;  

 

5. Тачно изложење 

православне вере 

3 -Рекапитулирати и продубити 

знања ученика о основама 

православне вере;  

- Помоћи ученицима да изврше 

синтезу досадашњих знања и 

разумевања о основама 

православне вере;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току циклуса школовања.  

 

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Есхатологија, биоетика, етос, етика, космологија, исихазам, мистика 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Философија 3. Социологија 4. Екологија 5. Биологија 6. Грађанско васпитање 7. Историја 8. Ликовна култура  
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Историја (изборни предмет) 

Разред: Други 

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: 64     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске 

државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском 

одредницом. 

На почетку модула ученика упознати 

са циљевима и исходима наставе, 

планом рада и начина оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се 

реализује кроз теоријску наставу. 

2.   Развијање свести о значају 

средњовековне државности 

за настанак модерне српске 

државе.  

Разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава. Наведе 

и упореди одлике српске дежавности. 

Место реализације наставе:Учионица 

или одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити кроз: 

праћење, тестове знања и усмено 

испитивање. 

3.   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих 

идеја модерног доба и 

њиховог утицаја на стварање 

Уочи утицај европских 

револуционарних збивања на развој 

српске националне и државне идеје. 

Објасни узроке и последице српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876.-1878, Балканских ратова и 
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српсдке државе. Великог рата. 

4.   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и 

постоји српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које 

су вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у 

српској револуциј, развоју институција 

и формирању модерног политичког 

система. 

 

5. Српски народ у 

југословенској држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и 

носиоцима идеје. 

Изведе закључак о значају уставности 

за развој модерног политичког 

система. 

 

6.   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о 

одликама југословенске 

државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као 

републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

7.   Проширивање знања о 

положају српског народа у 

југословенској држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

8. Достигнућа српске 

културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о 

вишевековном континуитету 

српске културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања 

на културна кретања. 
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9.   Сагледавање српске културе 

као део европског културног 

наслеђа. 

Проширивање знања о 

највишим дометима и 

представницима српске 

културе. 

Опише одлике свакодневног живота 

Срба у различитим епохама. 

 

10.   Развијање свести о значају 

образовања за општи 

културни напредак. 

Упореди одлике српске културе 

различитих периода. 

 

11.   Уочавање промена у 

свакодневном животу код 

Срба кроз векове. 

Именује најважније личности 

заслужне за развој српске културе. 

. 

12. Српски народ и Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у 

савременом свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима. 

 

13.   Проширење знања о 

најзначајнијим 

међународним 

организацијама и чланству 

Србије у њима. 

Разуме место и улогу Србије у 

савременом свету.Утврди значај 

чланства Србије у међународним 

организацијама. 

 

14.   Проширивање знања о 

последицама научно-

технолошког развоја на 

живот савременог човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у 

свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Логика са етиком 

Разред: 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: 64    64 

 

 
Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и развој личности; 

- Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и свакодневном животу; 

- Разумевање појмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва; 

-Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о друштвеним проблемима. 

 

 

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. Увод у логику 5 Увођење ученика у предмет 

логике 

препозна да и сам већ користи 

логику као и 

граматику 

разликује мишљење од маште, 

надања, опажања 

и наводи примере из свакодневног 

живота 

искаже дефиницију логике, 

разуме и опише у 

чему се састоји формални карактер 

логике 

разликује принципе мишљења, 

наведе примере за 

основне логичке принципе и 

симболички их приказује 

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 и 

радионице се реализују у 

учионици: 

Дијалог са ученицима, 

самостални рад, 

организовање дебате 

Користити актуелне примере 

из штампе и других медија 

Користити актуелне примере 

везане за струку ученика 
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Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. Опажања наставника - 

праћење рада на часу 

2. Питања - одговоре 

 

2. Формална 

логика: 

појам 

суд 

закључак 

21 Развој сазнања о појму и 

односима међу појмовима 

Упознавање ученика са 

структуром суда, врстама 

судова и односима између 

судова 

Оспособљавање ученика за 

логичко закључивање 

увиди разлику између појма, 

термина, опажаја, 

предмета, представе 

разликује обим и садржај појма, 

увиђа однос 

између обима и садржаја, наводи 

пример за обим 

и садржај и дефинише обим и 

садржај појма 

препознаје и именује појмове, 

набраја их, уочава 

разлику између појединачних и 

општих појмова 

препознаје односе међу 

појмовиима и именује их 

(субординација, координација, 

контрарност) и 

графички приказује односе међу 

појмовима 

наведе делове дефиниције 

даје примере дефиниције из своје 

струке 

разликује прешироку и преуску 

дефиницију 

разликује чланове деобе од 

принципа деобе 

увиђа значај принципа деобе 

самостално изводи 

једну деобу 

разликује субјекат и предикат 

суда и увиђа значај 

копуле за квалитет суда 

препознаје форму сложеног суда, 

разликује и 

именује логичке везнике (негација, 

конјукција,дисјункција, импликација 
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и еквиваленција) инаводи примере 

разликује квантитет и квалитет 

суда, препознаје 

форму а,е,i,o суда и наводи примере 

именује односе међу судовима 

препознаје индуктивно, 

дедуктивно и 

закључивање по аналогији на 

примерима из 

свакодневног живота 

увиђа да и сам користи наведене 

форме 

закључивања, именује их и разликује 

демонстрира конверзију и 

обверзију на 

примерима 

наведе и објасни четири фигуре 

силогизма 

изводи задате модусе силогизма 

излаже примере за хипотетички и 

дисјунктивни 

силогизам 

повезује форме закључивања у 

облику доказа 

3. Логичке 

грешке 

7 Оспособљавање ученика за 

уочавање грешака у 

аргументацији, закључивању и 

доказивању 

разликује случајне од намерних 

логичких 

грешака 

примењује форме закључка и 

доказа 

препознаје и именује логичке 

грешке: увођење 

четвртог појма у силогизам, 

нерасподељен појам, 

замена теза, argumentum ad hominem, 

post hoc ergo propter hoc. 
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4. Појам и 

значај етике 

5 Развој сазнања о појму и 

предмету етике, значају 

моралних норми за живот 

појединца у друштву 

набраја правила (норме) из различитих 

сфера 

живота 

издваја правила која слободно 

прихватамо и 

разликује их од оних која имају 

спољашње 

порекло 

дефинише предмет етике 

Настанак и предмет етике 

Појам норме и појам морала 

Разлика између обичајних, 

правних и етичких норми 

 

 

 

 

5. Лични 

идентитет, 

слобода и 

одговорност 

12 Развој сазнања о идентитету, 

формирању идентитета и о 

флуидности идентитета преко 

социјалних улога 

Развој способности 

идентификовања разликовања 

појмова пол и род и утицај 

културе на формирање појмова 

пола и рода (разлике у 

културама) 

Формирање става о улози 

медија у креирању идентитета 

набраја како се све манифестује лични 

идентитет 

разликује утицаје који формирају 

лични 

идентитет (разликује род и пол) 

увиђа колика је моћ визуелног 

идентитета 

препознаје утицај медија на креирање 

визуелног 

идентитета 

уочава разлику између модних и 

етичких 

императива 

супротставља медијски наметнуте 

животне 

идеале и етичке вредности 

 

6. Основне 

етичке норме 

и вредности 

14 Развој сазнања о појму и 

предмету етике, значају 

моралних норми за живот 

појединца у друштву 

  

Кључни појмови садржаја: 

Логика,Дефиниција.Појам, Обим и садржај појма , Деоба, Суд и врсте судова Истиносна вредност сложенихсудова (негација, конјукција,дисјункција, импликација и 

еквиваленција),Закључивање, индукција, аналогија и дедукција , Етика, појам норме и појам морала. Обичајне 

правне и етичке норме    ,лични идентитет, род и пол) визуелнои идентитет, модни и етички императиви.    

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, Српски језик и књижевност, Историја 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Изабрани спорт - одбојка 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе предмета - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним 

делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима);  Циљеви предмета:  

стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања - тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања; •социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу;  откривање даровитих и 

талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Предлог спортова који се 

понуде ученицима као 

избор:  

У првом реду, спортови 

који се у одређеном 

обиму обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања:  

 

атлетика 

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

• Упознавање ученика са 

вредностима спорта  

 

• усмерени развој и одржавање 

моторичких способности ученика;  

 

• учење и усавршавање 

моторичких форми изабраног 

спорта;  

 

• стицање теоријских знања у 

изабраном спорту;  

 

 • познавање правила такмичења у 

изабраном спорту; 

 

 • формирање навика за бављење 

изабраним спортом;  

 

• теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри;  

 

• прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике;  

 

• прикаже, објасни и 

демонстрира колективну 

тактику спортске гране са 

којом се упознао и учио; 

 

 • игра уз примену правила 

игре; 

 

 • учествује у организацији 

школских спортских 

такмичења  

 

• Настава физичко васпитање - изабрани спорт је 

изборни предмет и реализује се у оквиру редовне 

наставе са једним или два часа недељно који се уноси 

у распоред часова школе.  

Часови се уписују према редовном распореду часова 

у рубрику дневника под називом - изабрани спорт 

(нпр. атлетика) и посебно се нумерише. 

 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно 

током целе школске године, а на основу јединствене 

методологије која предвиђа следеће тематске целине. 

У осмом разреду оцењивање се врши бројчано, на 

основу остваривања оперативних задатака и 

минималних образовних захтева: 

 

 • стање моторичких способности;  

 

• усвојене здравствено-хигијенске навике;  
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ритмичка  

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

 

 

рукомет  

 

 

 

 

 

кошарка   

 

 

 

одбојка  

 

 

 

 

 

 

мали фудбал   

 

 

 

 

 

 

плес 

• социјализација ученика кроз 

изабрани спорт и неговање 

етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;   

 

• откривање даровитих и 

талентованих ученика за одређени 

спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом.  

 

• учење и усавршавање основних и 

сложених елемената технике 

изабраног спорта;   

 

• пружање неопходних знања из 

изабраног спорта (принципи 

технике, начин вежбања-

тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, 

правила такмичења у спорту итд.) 

и њихова примена у пракси; 

 

 • учење и усавршавање основне 

тактике изабраног спорта и њена 

примене у пракси;  

 

• обавезна реализација такмичења 

на одељенском и разредном нивоу; 

 

 • задовољавање социјалних 

потреба за потврђивањем и 

групним поистовећењем и др; 

 

 • стварање објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима за учешће у 

изабраном спорту;   

 

• подстицање стваралаштва 

ученика у спорту (удомену 

технике, тактике и такмичења). 

 

 • упознавање ученика са основним 

• примењује правила фер плеја • достигнути ниво савладаности моторних знања, 

умења и навика у складу са индивидуалним 

могућностима; 

 

 • однос према раду.  

 

1. Праћење и вредновање моторичких способности 

врши се на основу савладаности програмског 

садржаја којим се подстиче развој оних физичких 

способности за које је овај узраст критичан период 

због њихове трансформације под утицајем физичких 

активности - координација, гипкост, равнотежа, 

брзина, снага и издржљивост.   

 

2. Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати 

се на основу утврђивања нивоа правилног држања 

тела и одржавања личне и колективне хигијене, а, 

такође, и на основу усвојености и примене знања из 

области здравља.  

 

3. Степен савладаности моторних знања и умења 

спроводи се на основу минималних програмских 

захтева, који је утврђен на крају навођења 

програмских садржаја.   

 

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног 

и активног учествовања у наставном процесу, 

такмичењима и ваншколским активностима.  

 

Оцењивање ученика у оквиру праћења и вредновања 

наставног процеса, врши се на основу правилника о 

оцењивању ученика основне школе и на основу 

савремених дидактичко методичких знања. 



 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принципимна вежбања у складу са 

његовим узрастом;  

 

 • упознавање ученика са штетним 

последицама неправилног вежбања 

и предозирања у изабраном 

спорту; 

 

 • упознавање ученика са етичким 

вредностима и слабостима спорта;  

 

• упознавање ученика са естетским 

вредностима спорт 

Кључни појмови садржаја: 

Одбојка, спорт, моторика, вежбање 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, физика 
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Обавезни стручни наставни предмети 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Педологија и агрохемија 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања и  васпитања за подручје рада Пољопривреда, производња и прераде хране 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 96 / 18 / 114 

Недељни фонд часова: 3 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

-     Стицање знања о генези и минеролошком саставу земљишта;  

− Упознавање ученика са земљишним раствором као чиниоцем плодности; 

− Стицање знања о типовима земљишта и њиховој плодности; 

− Усвајање знања о законитостима исхране биљака; 

− Упознавање ученика са хемијским саставом, физиологијом и начинима исхране биљака; 

− Упознавање ученика са врстама ђубрива; 

 

 

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. Земљиште      38 

(32+6) 

-Стицање знања о типовима 

земљишта и његовој 

плодности 

• опише настанак и генезу земљишта; 

• наведе минеролошки састав земљишта и 

однос минерала у земљишту; 

• наброји и објасни најважније особине глине 

и њен утицај у биљној производњи; 

• опише земљишни раствор као чинилац 

плодности земљишта; 

• објасни реакцију земљишног раствора и 

његов утицај на успевање биљака; 

• наведе физичке, водно-физичке, физичко-

механичке, ваздушне и топлотне особине 

земљишта; 

• дефинише плодност земљишта; 

• објасни морфологију земљишта; 

• распозна хоризонте земљишта; 

• наброји и опише различите типове 

земљишта, а нарочито типове земљишта у 

 

•  праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

- дневнике практичног 

рада 
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окружењу локалне средине; 

-   наведе мере за поправљање плодности 

земљишта. 

2. Исхрана биљака       38 

 

(32+6) 

-Упознавање ученика са 

хемијским саставом, 

физиологијом и начинима 

исхране биљака. 

 

                 Теорија 

 

• објасни значај воде за биљке; 

• наведе облике воде у биљци; 

• опише органске материје (угљене хидрате, 
 беланчевине, масти ,уља); 

• објасни аутотрофни и хетеротрофни начин 

исхране; 

• објасни процес фотосинтезе и значај 

кружења елемената за фотосинтезу; 

• опише хлорофил и објасни његову улогу у 

процесу фотосинтезе; 

• наведе изворе воде за биљке, начине 

усвајања воде и њено кретање кроз биљку; 

• објасни процес транспирације; 

• објасни привремено и трајно увенуће 

биљке; 

• опише утицај вишка воде на развитак 

биљке; 

• објасни улогу корена и листа у процесу 

усвајања минералних материја; 

• објасни значај и улогу биогених (макро и 

микро) елемената за биљке и њихове облике 

у земљишту; 

• опише симптоме вишка и мањка биогених 

елемената; 

• објасни процес асимилације биљака; 

• опише раст и развиће биљака; 

објасни отпорност биљака на абиотичке 

факторе. 

 

      Настава у блоку 

 

• Утврђивање симптома вишка и мањка 

биогених елемената; 

- Утврђивање симптома увенућа биљака. 
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3. Ђубрива       38 

 

(32+6) 

-Стицање знања о значају 

употребе различитих облика 

ђубрива и њиховог утицаја на 

висину приноса 

пољопривредних култура. 

              Теорија 

• наведе органска ђубрива по врсти и 

пореклу; 

• објасни значај употребе органских ђубрива 

у биљној производњи; 

• наведе особине минералних ђубрива; 

• опише проста и сложена минерална 

ђубрива; 

• објасни добре и лоше стране употребе 

сложених (мешаних) минералних ђубрива; 

• наведе начине израчунавања потребне 

количине ђубрива; 

• објасни коришћење фолијарних и 

бактериолошких ђубрива; 

• наведе разлоге коришћења одређених врста 

ђубрива у односу на тип земљишта; 

• израчуна потребну количину ђубрива у 

односу на биљну врсту, приступачност 

важнијих хранљивих елемената у земљишту 

и планираног приноса; 

наведе начине ђубрења земљишта. 

           Настава у блоку 

• препозна симптоме вишка и мањка 

биогених елемената 

- уочи симптоме увенућа биљака 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Земљиште, Минералне и органске материје,Исхрана, Ђубрива 

Корелација са другим предметима: 

– Хемија, Биологија 

– Пољопривредна техника.    
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Заштита биља 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.....Пољопривреда,производња и прерада хране... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64  24  88 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање основних знања о биљним болестима, њиховим изазивача, типовима, начинима настајања биљних болести и њиховој штетности; 

- Стицање основних знања о бињним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавања; 

- Стицање основних знања о врстама корова; 

- Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њихове примене; 

- Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама извођења 

 

 

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. Биљне болести 18 Стицање основних знања о 

биљним болестима, њиховим 

изазивачима, типовима, начинима 

настајања и њиховој штетности. 

Дефинише појам болести биљака; 

Наведе врсте изазивача биљних болести; 

Опише типове биљних болести; 

Опише услове за настајање и ширење 

обољења код биљака; 

Објасни појам отпорности биљака; 

Објаснити поделу болести биљака према 

економском значају; 

Уочи симптоме биљних болести; 

Издради хербаријума. 

Праћење осварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестове праксичних вештина; 

Дневнике практичне наставе. 

2. Штеточине 24 Стицање основних знања о 

биљним штеточинма, типовима, 

времену и динамици настајања 

оштећења и њиховом 

препознавању. 

Објасни појам штеточине биљака; 

Наведе врсте штеточина; 

Наведе и објасни типове оштећења 

биљака; 

Објасни начине размножавања и 

распростирања штеточина; 

Опише основне појмове о динамици 

популације; 

Обајсни појмове отпорности биљака; 

Објасни поделу штеточина према 

економском значају; 

Уочи оштећења изазвана нападом 

штеточина; 

Праћење осварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестове праксичних вештина; 

Дневнике практичне наставе. 
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Изради инсектаријум 

3. Корови 16 Стицање основних знања о 

врстама корова. 

Објасни појам корова; 

Наведе групе и врсте корова; 

Објасни штетно деловање корова; 

Опише начине размножавања и 

распростирања корова; 

Објасни појам закоровљености; 

Разликује корове; 

Изради хербаријум коровских биљака. 

Праћење осварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестове праксичних вештина; 

Дневнике практичне наставе 

4. Пестициди 12 Стицање знања о пестицидима, 

начину, времену и ефектима 

њихове примене. 

Дефинише појам пестицида, активне 

супстанце, препарата, растварача, носача, 

бонификатора, физичко стање и особине 

пестицида; 

Наведе поделу пестицида према намени, 

начину деловања, месту и начину 

примене; 

Наведе облике формулације пестицида и 

њихове основне особине (биолошке, 

хемијске, фичике токсиколошке, 

екотоксиколошке); 

Објасни регистрацију и примену 

пестицида; 

Дефинише појмове отровности и 

опасности, каренце, толеранције; 

Наведе мере предострожности при 

руковању и примени пестицида; 

Опише средства заштите људи и начине 

њиховог коришћења. 

Праћење осварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестове праксичних вештина; 

Дневнике практичне наставе 

5. Мере заштите бињака 18 Стиацање основних знања о 

мерама заштите биља, њиховој 

примени, значају и вештинама 

извођења. 

Објасни појам штете и наведе 

критеријуме за процену опасности; 

Опише начине прикупљања података о 

биљним болестима и штетним 

организмима, времеснким условима, 

фенофазама биљака и др.; 

Објасни повезаност технологије гајења 

биљака и заштите биља у односу на 

биљне болести, штетне организме и 

вегетациони циклус биљака; 

Дефинише појам мере заштите биља;  

Наведе мере заштите биља: биолошке, 

хемијске, физичке и алтернативне; 

Праћење осварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестове праксичних вештина; 

Дневнике практичне наставе 
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Дефинише појам резистентности штетних 

организама на пестициде; 

Наведе корсне организме и начине 

очувања природне регулације; 

Опише хемијске мере заштите: прскање, 

орошавање, замагливање, задимљавање, 

ињектовање, фумигација, примена 

мамака, запрашивање, растурање гранула 

итд.; 

Наведе средства  личне заштите при 

руковању са пестицидима; 

Објасни значај поштовања упустава за 

примену пестицидима, начина и услова за 

њихову примену. 

Припрема пестициде; 

Примени пестициде у заштити биља. 

Кључни појмови садржаја: 

Биљне болести, штеточине, корови, пестициди, заштита биља, мере заштите биља 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, хемија, педологија, агрохемија 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Заштита биља 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму.....Пољопривреда,производња и прерада хране... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:  64   64 

Недељни фонд часова:  2   

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање основних знања о биљним болестима, ратарских и повртарских култура, њиховим изазивачима, типовима, начинима настајања биљних болести и њиховој 

штетности 

- Стицање основних знања о биљним штеточинама ратарских и повртарских култура, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавању 

- Стицање основних знања о врстама корова ратарских и повртарских култура 

- Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њихове примене у ратарским и повртарским културама 

- Стицање основних знања мерама заштите биља, њиховој примени и значају и вешртинама извођења у ратарским и повртарских култура 

 

 

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. Заштита ратарских и 

повртарских кутлура 

64 Стицање практичних 

знања и вештина из 

заштите ратарских и 

повртарских усева. 

Уочи обољења, оштећења и корове у пољу 

прегледом биљака и биљног материјала у 

различитим фенофазама; 

Прикупља податке о фенофазама биљака, 

временским условима, појави обољења, 

оштећења 

и корова; 

Примени мере заштите биља против болести, 

штеточина и корова; 

Примени пестициде и припреми раствор. 

Праћење осварености исхода; 

Тестови знања; 

Тестове праксичних вештина; 

Дневнике практичне наставе. 

Кључни појмови садржаја: 

Биљне болест, штеточине,коров, пестициди, агротехничке мере 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, биологија, биљна производња 1, пољопривредна техника 
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Образовни профил: Пољопривредни  

техничар 

Назив предмета: Заштита биља 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму.....Пољопривреда,производња и прерада хране... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:  64   64 

Недељни фонд часова:  2   

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање основних знања о биљним болестима, њиховим изазивачима, типовима, начинима настајања биљних болести и њиховој штетности у воћарским културама и 

виновој лози; 

- Стицање основних знања о бињним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавању  у воћарским културама и виновој 

лози  ; 

- Стицање основних знања о врстама корова  у воћарским културама и виновој лози; 

- Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њихове примене  у воћарским културама и виновој лози; 

- Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама извођења  у воћарским културама и виновој лози. 

 

 

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. Заштита воћарских 

култура и винове лозе 

64 Стицање практичних знања и 

вештина из заштите 

воћарских култура и винове 

лозе. 

Уочи обољења, оштећења и корове у воћњаку 

и вонограду прегледом биљака и биљног 

материјала у различитим феногазама; 

Прикупља податке о фенофазама биљака, 

временским условима, појави обољења, 

оштећења и корова; 

Примени мере заштите биља против болести, 

штеточина и корова; 

Примени пестициде и примени раствор. 

Праћење осварености 

исхода; 

Тестови знања; 

Тестове праксичних 

вештина; 

Дневнике практичне наставе. 

Кључни појмови садржаја:  

Биљне болести, штеточине, корови, пестициди, агротехничке мере 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, биологија, биљна производња 2, пољопривредна техника 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Пољопривредна техника 

Разред: Други 

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: 64 64   128 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

-Упознавање конструкција пољопривредних машина 

-Стицање знања о примени машина  у пољопривредној производњи и њихово нјефикасније искоришћавање 

-Стицање знања за правилно подешавање и одржавање машина ради  постизања одговарајућег квалитета рада 

-Стицањ знања о функционалном итехничким карактеристикама машина,апарата и уређаја који се користе у пољопривреди 

-Развијање интересовања за пољопривредну технику 

-Оспособљавање за примену агротехничких мера у пољопривредној производњи 

-Оспособљавање за примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у пољопривреди 

-Оспособљавање за вођење евиденције о раду 

-Развијсање радних навика,сигурности,прецизности и одговорности у раду 

-Оспособљавање за правилно коришћењепољопривредне технике 

-Упознавање са достигнућима уконструкцији пољопривредних машина 

 

 

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. Обука вожње трактора 16 Оспособљавање за 

самостално управљање 

трактором у саобраћају на 

путевима 

-Наведе опште одредбе о понашању 

учесника у саобраћају 

-објасни радње са возилом у саобраћају 

-објасни кретање возила на путу 

-објасни првенство пролаза 

-објасни саобраћај на раскрсници 

-објасни: мимоилажење, претицање и 

обилажење 

-објасни кретање пешака и однос возача 

према пешацима 

-објасни употребу светала у саобраћају 

-објасни одстојање између возила 

Вредновање остварености исхода 

врши 

-праћење остварености исхода 

- тестове знања 
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-објасни превоз лица и терета трактором 

и прикључним возилом које вуку  

трактори 

- објасни саобраћај трактора који вуку 

запрежно возило 

-објасни саобраћај  радних машина и 

мотокултиватора 

-објасни саобраћај бицикла, бицикла са 

мотором и мотоцикла 

-објасни саобраћај запрежних возила и 

кретања стоке 

-објасни саобраћај на прелазу пута преко 

железничке пруге 

-наведе возила под пратњом и возила са 

првенством прлаза 

-објасни вожњу ноћу и вожњу под 

неповољним временским условима 

-објасни изглед и значење знакова 

опасности , изричитих наредби и 

обавештења 

-објасни занчење допунске табле  уз 

саобраћајне знакове 

-Објасни значење ознака на 

коловозу,значење за раскрсницу и на 

другим местима на којима је саобраћај 

посебно регулисан 

-наведе обележавање преласка  пута 

преко железничке пруге 

   -наведе врсте и објасни 

значење знакова које 

учесницима у саобраћају на 

путевима дају овлашћена 

лица 

-збрањено претицање 

-кретање пешака и однос возача према 

пешацима 

-употреба светала у саобраћају 

-одстојање између возила 

-превоз лица прикључним возилом које 

вуку трактори 

-превоз терета прикључним возилом које 

вуку  трактори 

-  саобраћај трактора који вуку запрежно 

возило 

- саобраћај  радних машина и 

мотокултиватора 

- саобраћај бицикла, бицикла са мотором 

и мотоцикла 

Вредновање остварености исхода 

врши 

-праћење остварености исхода 

- тестове знања 
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- возила под пратњом  

 - возила са првенством прлаза 

- саобраћај на прелазу пута преко 

железничке пруге 

- саобраћај запрежних возила и кретања 

стоке 

-вожња ноћу и вожња под неповољним 

временским условима 

Б)Саобраћајни знакови и знаци  које 

дају овлашћена лица 

-знакови опасности – изглед и значење 

-знакови изричитих наредби- изглед и 

значење 

- знакови  обавештења – изглед и значење 

- допунске табле уз знакове- значење 

-ознаке на коловозу –значење 

-светлосни и саобраћајни знакови 

значење на раскрсници и на другим 

местима  на коме је саобраћај посебно 

регулисан 

-обележавање прелаза пута преко 

железничке пруге 

-знакове које учесницима у саобраћају  

дају овлашћена лица врсте и значење 

-припрема возила за вожњу(утврди 

исправност и правилно 

фумкционисањепрописаних уређаја и 

опреме) 

-провери исправе потребне  за вожњу 

-изведе радње са возилом на полигону 

или другом одређеном простору 

-изведе радње са возилом у саобраћају на 

путу 

-поступа у складу са саобраћајном 

сигнализацијом 

-поступа у складу са прописима  

оправилима саобраћаја и саобраћајним 

знаковима за време вожње на путу у 

насељеном месту и на путу ван 

насељеног места 

-развија  однос поверења и поштовања 

према другим учесницима у саобраћају 

-стекне навике помагања  другим 
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учесницима у саобраћају и предузимања 

мера да не дође до саобраћајне незгоде 

-управљање возилом у различитим 

нетипичним саобраћајним ситуацијама  у 

реалним условима 

-напусти возило и обезбеди заустављено 

или паркирано возило 

 

2. Машине за обраду и 

ђубрење земљишта 

 -Оспособљавање за правилно 

агрегатирање и подешавање и 

одржавање машина за обраду 

земљишта и ђубрење; 

-Оспособљавање за извођење 

ђубрења, орања и 

предсетвене припреме 

земљишта 

-наведе поделу машина и оруђа за обраду 

земљишта 

-наведе и опише делове раоних плугова 

-објасни принцип рада раоних плугова 

-објасни подешавање за рад плугова и 

одржавање 

-објасни начин орања 

-наведе и опише машине и оруђа з 

адопунску обраду земљишта 

-објасни  рад машина за предсетвену 

припрему земљишта 

-наведе поделу машина за ђубрење 

-објасни принцип рада , подешавање и 

одржавање машина за ђубрење 

-препозна различите конструкције 

плугова и уочи њихове специфичности 

-провери исправност машина и оруђа за 

обраду земљишта 

-обави мере техничког одржавања 

-обави прикопчавање машина и оруђа за 

трактор 

-обави неопходна подешавања на 

трактору и прикључној машини или 

оруђу 

-користи упуство за руковање и 

одржавање 

-води евиденцију рада и одржавања 

-обави орање на наор и разор 

-изведе равно орање 

-обави предсетвену припрему 

-обави ђубрење земљишта 

-примени мере заштите на раду  
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3. Машине за сетву и садњу  Оспособљавање за 

подешавање, одржавање и 

чување машина за сетву и 

садњу 

-Оспособљавање за правилно 

коришћење машина за сетву 

и садњу 

-наведе поделу машина за сетву и садњу 

-наведе агротехничке захтеве машина 

-објасни неопходна подешавањана машинама за сетву и садњу 

-наведе и опише типове сетвених апарата 

-укаже на разлике у раду појединих машина 

-објасни принцип рада машина за сетву и садњу 

-израчуна контролу количине семена и положај маркера на сејачици 

-објасни начин сетве и садње 

-препозна различите конструкције сејачица и садилица 

-визуленим прегледомпровери исправност машина за сетву и садњу 

-обави мере техничког одржавања 

-обавља прикопчавање машина за трактор 

-обави неопходна подешавања на трактору и прикључној машини 

-користи уопуства за руковање и одржавање 

-обави проверу подешености сејачице 

-води евиденцију рада и одржавања 

-обави сетву ускоредном сејалицом 

-обави сетву широкоредном сејалицом 

-примени мере заштите на раду 

4. Машине за негу усева и 

заштиту биља 

 -Оспособљавање за правилно 

подешавање, одржавање и 

чување машина за негу усева 

и заштиту биља  

-Оспособљавање за правилно 

коришћење машина за негу 

усева и заштиту биља 

-наведе поделу машина за негу усева и заштиту биља 

-наведе агротехничке захтеве машина 

-објасни неопходна подешавања на машинама 

-наведе и опише типове култиватора за међуредну обраду 

-наведе и опише типове прскалица 

-наведе и опише делове прскалица 

-објасни принцип рада прскалица 

-израчуна контролну количину течности  запреминском и количинском 

методом 

-објасни значај правилног одржавања прскалица за заштиту животне средине 

-наведе врсте уређаја за наводњавање 

-опише поједине уређаје 

-дефинише основне показатеље рада уређаја(капацитет,процес рада и 

економичност) 

-објасни принцип рада појединих уређаја 

-визуелним прегледом провери исправност машина 

-обави мере техничког одржавања 

-обави прикопчавање машина  за трактор 

-обави неопходно подешавањње на машинама 

-обави проверу подешености  прскалице 

-обави култивирање, прскање и наводњавање 

-користи упуство за руковање подешавање и одржавање машина  и уређаја 

- води евиденцију рада и одржавања 

-примени мере заштите животне средине 
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-примени мере заштите на раду 

5. Машине за убирање 

плодова 

 Оспособљавање за руковање 

самоходним и прикључним  

машинама за убирање 

плодова 

- Оспособљавање за правилно 

подешавање, одржавање и 

чување машина за убирање 

плодова 

-наведе и опише машине за убирање плодова 

-наведе агротехничке захтеве машина  

-објасни неопходна подешавања на машинама 

 -објасни технолошки процес рада житних комбајна и берача кукуруза 

-објасни принцип рада вадилца кромпира 

-објасни принцип рада комбајна за грашак и боранију 

-објанси принцип рада вадилица коренастог поврћа 

-објасни принцип рада машина за убирање лиснатог поврћа 

-објасни принцип рада машина за убирање парадајза 

- наведе и опише машине за вађење шећерне репе 

-објасни значај превентивног одржавања 

-наведе и објасни мере заштите на раду и противпожарне заштите 

-препозна различите конструкције машина и уочи њихове специфичности 

-визуленим прегледомпровери исправност машина 

-обави мере техничког одржавања 

-обави прикопчавање машина за трактор 

-обави неопходна подешавања 

-рукује машинама за убирање плодова 

- користи упуство за руковање, подешавање и одржавање 

-води евиденцију рада и одржавања 

-примени мере заштите на раду  

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Пољопривредна производња; Мотори и трактори; Професионална пракса 
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Образовни профил: Пољопривредни техничари 

Назив предмета: Пољопривредна техника  

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64  18  82 

 
Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање конструкција пољопривредних машина; 

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производње и њихово најефикасније искоришћавање; 

- Стицање знања за правилно подешавање и одржавање машина ради постизања одговарајућег квалитета рада; 

- Стицање знања о функционалним и техничким карактеристикама машина, апарата и уређаја који се користе у пољопривредној      производњи; 

- Развијање интересовања за пољопривредну технику; 

- Оспособљавање за примену аротехничких мера у пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за самостално управљање трактором са приколицом у јавном саобраћају; 

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду; 

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду; 

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне технике. 

 

 

 

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. Машински материјали и 

елементи 

      24  Оспособљавање за 

примену машинских 

материјала и елемената 

на пољопривредним 

машинама. 

- разликује машинске материјале; 

- дефинише особине машинских материјала; 

- наброји врсте челика према намени; 

- наброји начине заштите челика од корозије; 

- наброји особине обојеним метала које су 

значајне за примену на пољопривредним 

машинама; 

- наведе остале материјале који се примењују 

у пољопривредној техници; 

- дефинише особине орива и мазива; 

- разликује горива и мазива по врстама; 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-прећење остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневнике практичног 

рада. 
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- објасни поступак складиштења и чувања 

горива и мазива; 

- дефинише машинске елементе; 

- разликује машинске елементе; 

- објасни начине и псотупке спајања 

машинских елемената; 

- наведе и опише преноснике снаге; 

- објасни функционисање елемената за 

спровођење течности, гасова и паре; 

- препозна врсу материјала; 

- разликује врсте и карактеристике 

машинских материјала; 

- разликује врсте и ефекте термичких обрада; 

- изврши спајање машинских елемената; 

- препозна врсту зупчастог пара; 

- користи цртеже из упуства за руковање и 

одржавање пољопривредних машина. 

 

2. Мотори  

       26 

Оспособљавање за 

проверу исправности и 

одржавања уређаја 

мотора. 

- дефинише основне величине мотора СУС; 

- објасни принцип рада двотактних и 

четворотактних мотора СУС; 

- наведе и опише делове мотора СУС; 

- наведе и опише уређаје ОТО и дизел-

мотора; 

- објасни принципе рада уређаја; 

- објасни поступке одржавања уређаја 

мотора;  

- препозна различите конструкције мотора и 

уочава њихове специфичности; 

- визуелним преледом провери исправност 

уређаја на моторима; 

- обавља мере техничког одржавања мотора; 

- води евиденцију одржавања мотора. 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- прећење остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневнике практичног 

рада. 

3. Трактори  

       32    

Оспособљавање за 

руковање и одржавање 

трактора . 

- наведе типове трактора који се користе у 

пољопривредној производњи; 

- наведе делове трансмисије трактора; 

- разликује делове трансмисије; 

- наведе уређаје трактора; 

- објасни улогу уређаја;  

- објасни принципе рада уређаја; 

- објасни конструкцију и уређаје 

једноосовинских трактора и 

мотокултиватора; 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- прећење остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневнике практичног 
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- наведе прикључке једноосовинских 

трактор; 

- препозна различите конструкције трактора 

и уочава њихове специгичности; 

- визуелним преледом провери исправност 

уређаја на трактору; 

- примени мере техничког одржавања 

трактора; 

- рукује хидрауличним уређајем трактора; 

- води евиденцију одржавања трактора; 

- рукује трактором на полигону за вожњу. 

рада. 

Кључни појмови садржаја: 

- Машински елементи; 

- Машински материјали; 

- Снага и пренос снаге. 

Корелација са другим предметима: 

- Педологија и агрохемија; 

- Заштита биља; 

- Биљна производња; 

- Наводњавање; 

- Сточарска производња; 

- Професионална пракса. 
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Образовни профил: Пољоприврдни техничари 

Назив предмета: Пољопривредна техника 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 64                     128 

4 
Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање конструкција пољопривредних машина; 

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производње и њихово најефикасније искоришћавање; 

- Стицање знања за правилно подешавање и одржавање машина ради постизања одговарајућег квалитета рада; 

- Стицање знања о функционалним и техничким карактеристикама машина, апарата и уређаја који се користе у пољопривредној      производњи; 

- Развијање интересовања за пољопривредну технику; 

- Оспособљавање за примену аротехничких мера у пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за самостално управљање трактором са приколицом у јавном саобраћају; 

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду; 

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду; 

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне технике. 

 

 

 

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. Машине и опрема у 

воћарству 

 

       64 

Оспособљавање за 

правилно коришћење и 

одржавање машина за 

воћарство. 

- објасни принцип рада машина и оруђа 

за припрему земљишта; 

- објасни принцип рада машина и оруђа 

за обраду земљишта; 

- објасни рад машина за копање јама и 

садњу; 

- наведе поделу машина и опреме за негу 

и заштиту засада; 

- објасни принцип рада машина и опреме 

за негу и заштиту; 

- објасни поступке одржавања машина за 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-прећење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- текстови практичних вештина; 

- дневнике вежби. 
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негу и заштиту; 

- наведе поделу машина и опреме за 

бербу воћа; 

- објасни принцип рада машина и опреме 

за бербу воћа; 

- навде и опише транспортна средства у 

воћарству; 

- наведе и опише опрему и уређаје за 

сушење воћа; 

- наведе и опише машине за класирање и 

паковање воћа; 

- препозна различите конструкције 

машина и уочава специфичности; 

- визуелним прегледом провери 

исправности машина; 

- примени мере техничко одржавања; 

- прикопча машину за трактор; 

- обави неопходна подешавања; 

- изврши рад машинама према 

технолошком процесу; 

- користи упуства за руковање, 

подешавање и одржавање; 

- води евиденцију рада и одржавања;  

- примени мере заштите на раду. 

2. Машине и опрема у 

виноградарству 

 

      64 

Оспособљавање за 

правилно коришћење и 

одржавање машина за 

виноградарство. 

- објасни принцип рада машина и оруђа 

за припрему земљишта; 

- објасни принцип рада машина за садњу; 

- наведе поделу машина за негу и 

заштиту засада; 

- објасни принцип рада машина за негу и 

заштиту; 

- наведе поделу машина за бербу грожђа; 

- објасни рад машина за бербу грожђа; 

- наведе поделу транспортних средстава у 

виноградарству; 

- сушење грожђа; 

-примени све законом прописане мере 

хиијенско-техничке заштите; 

- препозна различите конструкције 

машина и уочава њихове специфичности; 

- визуелни прегледом провери 

исправности машина; 

- обави мере техничко одржавања; 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-прећење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- дневнике вежби. 
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- прикопча машину за трактор; 

- обави неопходна подешавања; 

- изврши рад машина према технолошком 

процесу; 

- користи упуство за руковање, 

подешавање и одржавање; 

- води евиденцију рада и одржавање;  

- примењује мере заштите на раду. 

Кључни појмови садржаја: 

- Припрема терена; 

- Машине за садњу; 

- Машине за заштиту биља; 

- Тресачи; 

- Комбајни; 

- Сортирање и калибрирање. 

Корелација са другим предметима: 

- Педологија и агрохемија; 

- Заштита биља; 

- Биљна производња; 

- Наводњавање; 

- Сточарска производња; 

- Професионална пракса. 
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Образовни профил: Пољопривредни техничари 

Назив предмета: Пољопривредна техника 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

  Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 64   128 

4 
Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање конструкција пољопривредних машина; 

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производње и њихово најефикасније искоришћавање; 

- Стицање знања за правилно подешавање и одржавање машина ради постизања одговарајућег квалитета рада; 

- Стицање знања о функционалним и техничким карактеристикама машина, апарата и уређаја који се користе у пољопривредној      производњи; 

- Развијање интересовања за пољопривредну технику; 

- Оспособљавање за примену аротехничких мера у пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за самостално управљање трактором са приколицом у јавном саобраћају; 

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду; 

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду; 

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне технике. 

 

 

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. Машине за спремање 

сена и силаже. 

 

 

       32 

Оспособљавање за правилно 

коришћење, чување и одржавање 

машина за спремање сена и 

силаже. 

- наведе поделу машина према 

технолошком процесу; 

- дефенише агротехничке 

захтеве машина за спремање 

сена и силаже; 

- објасни принцип рада машина 

за спремање сена и силаже; 

- објасни подешавање, 

одржавање и чување машина за 

спремање сена и силаже; 

- наведе и опише објекте за 

смештај сена и силаже; 

- наведе и опише машине за 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-прећење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- дневнике вежбе. 
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изузимање силаже; 

- наведе и опише транспортна 

средства за сено и силажу; 

- препозна различите 

конструкције машина и уочава 

њихове специфичности; 

- визуелним преледом провери 

исправност машина; 

- примени мере техничко 

одржавања; 

- прекопча машину за трактор; 

- обави неопходна подешавања; 

- изврши рад машинама према 

технолошком процесу;  

- користи упуства за руковање, 

подешавање и одржавање; 

- води евиденецију рада и 

одржавања;  

- примени мере заштите на 

раду. 

2. Машине и уређаји за 

припрему сточне хране. 

 

      36 

Оспособљавање за правилно 

коришћење и одржавање машина и 

уређаја за припрему сточне хране. 

- наведе поделу сушара за 

зрнасте материјале; 

- објасни технолошки процес 

рада сушара за зрнасте 

материјале; 

- наведе поделу машина за 

уситњавање зрнасте хране; 

- опише мешалице хранива; 

- наведе машине и уређаје у 

фабрикама сточне хране; 

- објасни принцип рада машина 

и уређаја за пелетирање; 

- објасни подешавање, 

одржавање и чување машина за 

припрему сточне хране; 

- препозна различите 

конструкције машина и уочава 

њихове специфичности; 

- визуелним прегледом провери 

исправности машина; 

- примени мере техничко 

одржавања; 

- обави неопходна подешавања 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-прећење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- дневнике вежбе. 
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на машинама и уређајима за 

припрему сточне хране; 

- обави рад машинама према 

технолошком процесу; 

- користи упуство за руковање, 

подешавање и одржавања; 

- примени мере заштите на 

раду- тестове практичних 

вештина; 

- дневнике вежбе. 

3. Уређаји и опрема у 

сточарским објектима. 

 

      60 

Оспособљавање за правилно 

коришћење и одржавање уређаја и 

опреме у сточарским објектима. 

- наведе врсте уређаја за 

снабдевање објеката водом; 

- дефинише основне 

показатеље рада уређаја за 

снабдевање водом (капацитет, 

процес рада и економичност); 

- објасни рад појилица; 

- наведе врсте уређаја за 

исхрану; 

- дефинише основне 

показатеље рада уређаја за 

исхрану ( капацитет, процес 

рада и економичност); 

- наведе и опише уређаје за 

изђубравање; 

- објасни одржавање уређаја за 

машинску мужу; 

- објасни принцип рада уређаја 

за машинску мужу;  

- наведе и опише измузишта; 

- препозна различите 

конструкције машина и уочава 

специфичности; 

- визуелним прегледом провери 

исправност уређаја и опреме; 

- примени мере техничко 

одржавања;  

- обави неопходна подешавања 

на уређајима и опремом; 

- користи упуства за руковање, 

подешавање и одржавање; 

- води евиденцију рада и 

одржавања; 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-прећење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- дневнике вежбе. 
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- примени мере заштита на 

раду. 

Кључни појмови садржаја: 

- Aгротехнички захтеви; 

- Машине за спремање силаже; 

- Машине за изузимање силаже; 

- Машине за спремање сена; 

- Сушара; 

- Млинови; 

- Пелетирање; 

- Хидрофори; 

- Појилице и хранилице. 

Корелација са другим предметима: 

- Педологија и агрохемија; 

- Заштита биља; 

- Биљна производња; 

- Наводњавање; 

- Сточарска производња; 

- Професионална пракса. 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Ратарство са повртарством (Биљна производња 1) 

Разред: Други 

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: 160 64 45 128 397 

Недељни фонд часова: 5 2 / 4 

Општи циљеви и задаци: 

− Стицање знања о агроеколошким условима гајења пољопривредних култура; 

− Стицање знања о морфологији пољопривредних култура; 

− Стицање знања о технологијама производње пољопривредних култура; 

− Оспособљавање за примену агротехничких мера у биљној производњи; 

− Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у биљној производњи; 

− Оспособљавање за самосталну примену ратарске технологије;  

− Оспособљавање за самосталну примену повртарске технологије;  

− Оспособљавање за вођење евиденције о раду у биљној производњи;  

− Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду у биљној производњи 

− Оспособљавање за праћење и примењивање резултата нових научних достигнућа у биљној 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. Опште ратарство са 

повртарством 

87  

-Оспособљавање ученика за 

извођење основне и допунске 

обраде земљишта;  

 - Оспособљавање ученика за 

ђубрење земљишта и обављање 

сетве ратарских и повртарских 

култура; 

- Оспособљавање ученика за   

примену плодореда и мера 

неге; 

-Оспособљавање ученика за    

обављање  жетве / бербе, 

Теорија 

- дефинише методе оплемењивања ратарских 

и повртарских култура (самооплодних, 

странооплодних и биљака са вегетативним 

размножавањем); 

- дефинише категорије семенског 

материјала; 

- наведе најважније особине семена; 

- разуме значај и узајамну повезаност 

вегетационих чинилаца у 

пољопривредној производњи; 

-опише значај и важност обраде и ђубрења  

земљишта; 

-праћење остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

-тестове практичних 

вештина; 

-дневник вежби; 

-дневник практичног рада. 

 



 

172 

 

транспорта, складиштења и 

чувања ратарских и 

повртарских производа 

 

-распознаје семена ратарских и повртарских 

култура; 

-опише значај припреме семена за сетву и 

објасни различите начине сетве;  

-дефинише време сетве озимих и јарих 

култура и израчуна количину семена за сетву 

ратарских култура;  

-дефинише значај благовремене примене  

неге усева у циљу постизања високих и 

стабилних приноса; 

-утврди моменат убирања ратарских и  

повртарских култура и препозна различите 

фазе зрелости; 

-опише специфичности убирања и чувања 

повртарских култура; 

-дефинише значај примене и начин 

планирања плодореда у ратарској и  

повртарској производњи; 

-опише предности гајења расада у 

заштићеном простору; 

објасни органску производњу 

Вежбе 

-израчуна одговарајућу количину адекватног 

ђубрива у односу на хемијску анализу 

земљишта;  

-примени одговарајући начин и врсту обраде  

у односу на тип земљишта; 

-примени одговарајуће врсте и елементе 

плодореда; 

-примени одговарајуће поступке припреме 

семена за сетву;  

-изабере место за производњу расада и 

поврћа; 

процени време и начин жетве / бербе, у 

односу на стање усева и спољашњих 

чинилаца. 

Практична настава и настава у блоку 

-користи ХТЗ опрему; 

-изведе сетву; 

-примени, у односу на стање усева и 

земљишта, врсту мера неге; 

-организује жетву / бербу усева, транспорт 

ратарских и повртарских  производа; 
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-организује складиштење и чување 

ратарских и повртарских производа 

2. Посебно ратарство 165 -Оспособљавање ученика за 

примену технологије гајења 

ратарских култура;  

-Оспособљавање ученика за 

примену технологије гајења 

биљака за производњу сточне 

хране; 

-Оспособљавање ученика за 

примену технологије гајења 

ливада и пашњака 

Теорија 

-препозна ратарске биљке по групама и  

опише њихову морфологију; 

-дефинише значај гајења ратарских биљака; 

-опише агроеколошке услове гајења 

ратарских биљака; 

-дефинише специфичности технологије 

гајења (агротехнике) ратарских биљака; 

-дефинише моменат силирања и кошења 

Вежбе 

-правилно постави у плодоред сваку 

појединачну ратарску културу;  

-израчуна потребну количину ђубрива за 

одговарајуће ратарске културе;  

-организује жетву / бербу одговарајућих 

ратарских култура;  

-организује транспорт производа 

појединачних ратарских култура; 

-организује складиштење и чување 

појединачних ратарских култура. 

Практична настава и настава у блоку 

-припрема земљишта за сетву одговарајућих 

ратарских култура;  

-обавља ђубрење појединачних ратарских 

култура;  

-примени одговарајућу дубину, начин и 

врсту сетве са одговарајућом количином 

семена за сваку ратарску културу;  

-примени одговарајуће мере неге за сваку 

појединачну ратарску културу;  

-благовремено примени одговарајуће начине 

жетве / бербе, у односу на стање 

појединачних ратарских култура и 

спољашњих чинилаца;  

-организује жетву / бербу одговарајућих 

ратарских култура;  

-организује транспорт, складиштење и 

чување производа појединачних ратарских 

-праћење остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

-тестове практичних 

вештина; 

-дневник вежби; 

-дневник практичног рада. 
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култура. 

3.  Посебно повртарство 145 -Оспособљавање ученика за  

примену технологије гајења 

повртарских култура 

Теорија 

-дефинише значај гајења повртарских 

култура; 

-наведе најзначајније повртарске културе и 

дефинише којој групи поврћа припада; 

-дефинише земљишне супстрате; 

-дефинише технологију производње 

(агротехнику) повртарских култура; 

објасни органску производњу поврћа. 

Вежбе 

-организује припрему земљишта за сетву 

одговарајућих повртарских култура; 

-организује и израчуна потребну количину 

ђубрива за одговарајуће повртарске културе; 

-организује ђубрење појединачних 

повртарских култура; 

-примени и постави у плодоред сваку 

појединачну повртарску културу; 

-организује транспорт производа 

појединачних повртарских култура; 

-организује складиштење и чување 

појединачних повртарских култура. 

Практична настава и настава у блоку 

-примени одговарајућу количину семена 

појединачних повртарских култура; 

-примени одговарајућу дубину, начин и 

врсту сетве за сваку повртарску културу; 

-примени одговарајуће мере неге за сваку 

појединачну повртарску културу; 

-процени време и начин жетве-бербе, у 

односу на стање појединачних; повртарских 

култура и спољашњих чинилаца; 

-учествује у жетви-берби одговарајућих 

повртарских култура. 

-праћење остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

-тестове практичних 

вештина; 

-дневник вежби; 

-дневник практичног рада. 

 

Кључни појмови садржаја: 

-Природни услови успевања биљака;                                                        

-Обрада и ђубрење земљишта; 

-Семе и сетва; 
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-Нега ратарских и  повртарских култура; 

-Убирање и чување ратарских и  повртарских култура;   

-Плодоред; 

-Производња расада и избор места;- 

-Органска производња. 

-Жетва / берба и транспорт ратарских и повртарских производа; 

Складиштење и чување ратарских и повртарских производа. 

-Житарице; 

-Зрнене махунарке; 

-Биљке за производњу уља; 

-Биљке за производњу влакана; 

-Биљке за производњу шећера,скроба и алкохола; 

-Остале биљке за техничку прераду; 

-Биљке за производњу сточне хране; 

-Ливаде и пашњаци. 

-Значај и класификација поврћа;- 

-Купусњаче; 

-Лиснато поврће; 

-Лукови; 

-Коренасто поврће; 

-Поврће са меснатим плодовима 

-Органска производња. 

Корелација са другим предметима: 

– Педологија и агрохемија; 

– Заштита биља; 

– Наводњавање; 

– Професионална пракса. 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: НАВОДЊАВАЊЕ 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања и  васпитањa за подручје рада  Пољопривреда, производња и прерада хране 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

1. Стицање знања о значају и потреби наводњавања пољопривредних култура ради постизања високих и стабилних приноса; 

2. Упознавање са водама у природи, водним својствима земљишта и односом биљака према води; 

3. Упознавање са различитим начинима наводњавања; 

4. Стицање знања о тачном одређивању момента заливања, као и о обрачуну заливне норме за пољопривредне културе; 

5. Стицање знања о заливним режимима појединих пољопривредних култура. 

 

 

 

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. • Биљка и вода      24 • Стицање знања о категоријама 

воде у земљишту, начинима 

снабдевања биљака водом, 

процесу транспирације и 

критичном периоду биљака за 

водом; 

• Стицање знања о земљишној и 

ваздушној суши, као и мерама 

борбе против суше; 

• наброји најзначајније воде у 

природи; 

• наведе које се воде могу користити 

за наводњавање; 

• наброји физичке особине воде за 

наводњавање; 

• наброји физичке особине 

земљишта; 

• наброји категорије воде у 

земљишту; 

• дефинише водне константе 

земљишта; 

• опише процес инфилтрације и 

филтрације; 

• наброји врсте кореновог система и 

 

• праћење остварености исхода; 

• тестове знања; 

• усмено испитивање 
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начине његовог распростирања; 

• наведе начине снабдевања биљака 

водом; 

• дефинише процес транспирације; 

• наведе критичне периоде биљака 

за водом; 

• дефинише појам земљишне и 

ваздушне суше; 

наброји мере борбе против суше. 

 

2. • Наводњавање 

пољопривредних 

култура 

      40  

• Стицање знања о одређивању 

момента заливања, обрачуну 

заливне норме и начинима 

наводњавања; 

• Упознавање са потребама 

пољопривредних култура за 

водом. 

 

• одреди моменат заливања, норму 

наводњавања и норму заливања; 

• наброји и опише поједине начине 

наводњавања пољопривредних 

култура; 

• наведе предности и недостатке 

различитих начина наводњавања; 

• одреди потребе стрних и 

просоликих жита за водом; 

• наведе број заливања и дефинише 

заливну норму за стрна и 

просолика жита; 

• одреди потребе за водом биљака за 

техничку прераду;  

• наведе број заливања и дефинише 

заливну норму биљака за техничку 

прераду; 

• одреди потребе за водом крмног 

биља (биљака за сточну храну); 

• наведе број заливања и дефинише 

заливну норму биљака за сточну 

храну; 

• одреди потребе повртарских 

култура  за водом, 

наведе број заливања и дефинише 

заливну норму за повртарске културе. 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Биљка, Вода, Наводњавање, норма наводњавања, системи за наводњавање 

Корелација са другим предметима: 
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– Биљна производња 1;  Пољопривредна техника.    

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Сточарска производња 

Разред: Четврти 

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: 160 64 60 160 444 

Недељни фонд часова: 5 2 / 5 

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање практичних знања, радних навика и вештина за рад у сточарској производњи; 

- Стицање неопходних знања о грађи, положају и функцији појединих органа и организма у целини; 

- Стицање знања о пореклу домаћих животиња, врстама, расама, њиховим морфолошким и физиолошким особинама;  

- Стицање знања о методама одгајивања и значају селекције за високу производњу; 

- Стицање знања о привредном значају сточарства; 

- Упознавање хранива и начина примене по врстама и категоријама животиња; 

- Оспособљавање за састављање оброка за грла у складу са њиховим потребама; 

- Стицање знања о значају утицаја основних еколошких фактора на организам и здравље животиња; 

- Оспособљавање за одржавање хигијене простора,опреме и неге животиња; 

- Стицање знања о начину гајења и држања домаћих животиња;  

- Оспособљавање за вођења евиденције и родовних књига домаћих 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.  

Анатомија 

сафизиологијом 

- теоријска 

настава (25) 

- вежбе (35) 

 

- Развијање знања о грађи и 

функцији организма домаћих 

животиња; 

- Схватање повезаности и 

зависности животиња са 

спољашњом средином; 

- Стицање самосталности и  

одговорности у обављању 

послова; 

- Оспособљавање за 

самостално извођење радних 

операција у сточарству. 

 

- препозна микроскопску грађу 

епителног, везивног, мишићног, 

коштаног и нервног ткива; 

- дефинише анатомске термине и опише 

грађу костију главе, трупа и удова; 

- објасни скелетне мишиће, састав и 

функцију крви; 

- објасни грађу и физиологију срца и 

крвних судова; 

- опише грађу и функцију носне 

шупљине, гркљана, душника и плућа; 

- објасни физиологију дисања; 

- дефинише грађу и функцију усне дупље, 

пљувачних жлезда, ждрела и једњака; 

- тестови знања; 

- дневник вежби 
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- објасни грађу и функцију желуца 

непреживара и преджелуца и желуца код 

преживара; 

- опише грађу и функцију танког и 

дебелог  црева, јетре и гуштераче; 

- објасни физиологију варења у желуцу и 

цревима домаћих животиња; 

- дефинише грађу и функцију органа за  

излучивање; 

- објасни стварање и излучивање 

мокраће; 

- дефинише грађу и функцију мушких 

полних органа; 

- опише грађу и функцију женских 

полних органа и објасни полни циклус, 

овулацију и оплодњу; 

- опише грађу, функцију и физиологију  

млечне жлезде. 

- препозна поједине кости; 

- препозна најважније органе у организму 

домаћих животиња; 

- препозна на моделима и животињама 

топографски положај и величину органа. 

2.  

Опште сточарство 

- теоријска 

настава (30 ) 

- вежбе (12 ) 

- практична 

настава (30) 

 

- Развијање знања о пореклу 

домаћих животиња, врстама, 

расама и њиховим 

морфолошким и 

физиолошким особинама; 

- Развијање знања о 

плодности, размножавању, 

порасту и развоју домаћих 

животиња; 

- Разумевање метода 

одгајивања и начина 

спровођења селекције у 

сточарству; 

- Стицање самосталности и  

одговорности у обављању 

послова; 

- Оспособљавањеза 

самостално извођење радних 

операција у сточарству. 

- објасни порекло појединих врста 

домаћих животиња; 

- објасни појам врсте, расе, соја, линије, 

рода, запата, јата, фамилије; 

- разликује морфолошке и физиолошке 

особине домаћих животиња; 

- опише природно парење, начин и 

технике припуштања и вештачког 

осемењавања; 

- објасни интраутерини и екстраутерини 

пораст; 

- објасни методе одгајивања у чистој раси 

и начине укрштања у сродству и ван 

сродства; 

- објасни различите методе спровођења 

селекције. 

- оцени екстеријер домаћих животиња: од 

ока, мерењем, фотографисањем и 

поентирањем; 

- води законом предвиђене матичне 

- тестови знања; 

- тестови практичних вештина; 

- дневник вежби; 

- дневник практичног рада 
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књиге. 

- разликује морфолошке и физиолошке 

особине домаћих животиња; 

- разликује врсте, расе, соја, линије, рода, 

запата, јата, фамилије; 

- обележава домаће животиње. 

3.  

 

Посебно сточарство 

- теоријска 

настава (45) 

- практична 

настава (63) 

- настава у 

блоку (18) 

 

- Развијање знања о 

производним типовима и 

расама домаћих животиња; 

- Развијање знања о значају 

правилног организовања, 

вођења и извођења 

техолошког процеса 

производње у сточарству по 

врстама домаћих животиња. 

- Развијање практичних 

знања, радних навика и 

вештина за непосредни рад у 

сточарској производњи; 

- Развијање самосталности и  

одговорности у обављању 

послова; 

- Оспособљавање за 

самостално извођење радних 

операција у сточарству. 

- опише производне типове и расе у 

говедарству, свињарству, живинарству, 

овчарству и коњарству; 

- објасни технологије производње 

подмлатка у говедарству, свињарству, 

живинарству, овчарству и коњарству; 

- наведе факторе који утичу на 

продуктивност говеда и оваца 

(производња млека, меса и квалитет 

вуне); 

- објасни технологију производње меса у 

свињарској производњи; 

- објасни технологију производње меса и 

јаја у живинарској производњи. 

- припреми краву за мужу и припремити 

апарат за мужу; 

- спроводи поједине контроле 

производних способности (контрола 

млечности, прираста, носивости); 

- учествује у организацији репродукције 

по врстама домаћих животиња; 

- обави мужу домаћих животиња; 

- обави контролу производних 

способности домаћих животиња; 

- води матичне листове евиденције 

домаћих животиња у сточарству. 

- дневник практичног рада; 

- тестови знања; 

- тестови практичних вештина 

4.  

Исхрана домаћих 

животиња 

- теоријска 

настава (45) 

- вежбе (17) 

- практична 

настава (46) 

- настава у 

блоку (18) 

 

- Развијање знања о 

хранљивим материјама; 

- Развијање стручног знања о 

хранивима, њиховој 

хранљивој вредности и 

потребама у хранљивим 

материјама код појединих 

врста и категорија домаћих 

животиња. 

- Развијање практичних 

знања, радних навика и 

- разуме значај хранљивих материја у 

исхрани домаћих животиња; 

- дефинише методе испитивања 

сварљивости и билансе у исхрани 

домаћих животиња; 

- израчуна претварање једних хранљиивх 

јединица у друге; 

- дефинише значај и опише улогу 

појединих сточних хранива; 

- састави оброк за поједине врсте и 

категорије појединих животиња; 

- тестови знања; 

- тестови практичних вештина; 

- дневник вежби; 

- дневник практичног рада 
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вештина за непосредни рад у 

сточарској производњи; 

- Оспособљавање за 

самостално извођење радних 

операција у сточарству. 

- обави  контролу квалитета сточних 

хранива, њихово спремање, конзервисање 

и складиштење; 

- припреми оброк и храну за поједине 

врсте и категорије домаћих животиња; 

- обави исхрану појединих категорија и 

врста животиње. 

5.  

Зоохигијена 

- теоријска 

настава (15) 

- практична 

настава (21) 

- настава у 

блоку (24) 

- Развијање знања о примени 

опште хигијенских и 

превентивних мера у 

сточарству. 

- Развијање практичних 

знања, радних навика и 

вештина за рад у сточарској 

производњи; 

- Оспособљавање за 

самостално и  одговорно 

обављање радних операција у 

сточарству.  

- дефинише значај еколошких фактора за 

здравље животиња; 

- разуме значај хигијене исхране; 

- дефинише хигијену и негу појединих 

врста и категорија домаћих животиња. 

- врши прање и дезинфекцију опреме, 

уређаја, алата и сточарских објеката; 

- нешкодљиво уклони животињске 

лешеве; 

- врши паковање стајњака; 

- одреди време и начин транспорта 

појединих врста животиња; 

- врши стрижу оваца; 

- одржава хигијену коже и папака код 

коња и говеда; 

- помаже ветеринару при обављању 

ветеринарских захвата; 

- спроводи мере пре и после ручне и 

машинске муже крава;  

- обавља радне операције у одржавању 

хигијене животиња и објеката. 

- тестови знања; 

- тестови практичних вештина; 

- дневник практичног рада 

Кључни појмови садржаја: 

Домаће животиње, селекција, расе, исхрана, хигијена 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Латински језик, Пољопривредна техника, Професионална пракса 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:  64   64 

Недељни фонд часова:  2   

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења. 

- Развијање основе за континуирано учење. 

- Оспособљавање за активно тражење посла. 

- Развој одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

 

 

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. Предузетништво и 

предузетник  

 

8 -Развијање пословних и предузетничких 

знања и вештина 

-  Развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења. 

- Развијање свести о сопственим знањима и 

способностима и даљој професионалној 

оријентацији.         

 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике 

предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост и 

предузетништво; 

Писање сопственог бизнис 

плана. 

2. Развијање и процена  

пословних идеја, 

маркетинг план 

 

16 • оспособљавање за израду плана 

пословања фирме; 

 • мултидисциплинарни приступ и 

оријентација према пракси 

• примени креативне технике 

селекције и вредновања пословних 

идеја;  

• препозна садржај и значај бизнис 

плана;  

• самостално изради маркетинг план 

у припреми бизнис плана 

Писање сопственог маркетзинг 

плана. 
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3. Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

 

20 • развијање свести о сопственим 

знањима и способностима и даљој 

професионалној оријентацији; 

 • оспособљавање за активно тражење 

посла (запошљавање и 

самозапошљавање);  

• развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења; 

• увиђа значај информационих 

технологија за савремено 

пословање; • схвати важност 

непрекидног иновирања производа 

или услуга; 

• самостално сачини или попуни 

основну пословну документацију 

Самостална регистрација 

предузећа у АПР-у. 

4. Економија пословања, 

финасијски план 

 

12 • развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина, 

понашања; 

• развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења; 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

 • направи разлику између прихода 

и расхода с једне стране и прилива 

и одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру;  

• наведе могуће начине 

финансирања сосптвене 

делатности; 

Самостална израда 

финансијског плана 

5. Самостални ученички 

пројекат израде и 

презентације сопственог 

бизнис плана 

8 : Развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина и 

понашања. 

  Развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења. 

  Мултидисциплинарни приступ и 

оријентација на праксу. 

• самостално или уз помоћ 

наставника повеже све уређене 

делове бизнис плана;  

• изради коначан (једноставан) 

бизнис план за сопствену бизнис 

идеју;  

• презентује бизнис план у оквиру 

јавног часа из предмета 

Сопствени бизнис план 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 



 

184 

 

 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Професионалана пракса 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:    90 90 

Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

- Оспособљавање за практичну примену теоријских знања; 

- Оспособљавање за примену агротехничких мера у биљној производњи; 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у биљној производњи; 

- Оспособљавање за примену зоотехничких мера у сточарској произвидњи; 

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду; 

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне технике; 

- Оспособљавање за самостално руковање, подешавање и одржавање пољопривредних машина, уређаја и опреме; 

- Оспособљавање за радну и професионалну одговорност, прецизност и сигурност на раду; 

- Оспособљавање за коришћење средстава заштите на раду и заштите животне средине. 

 

 

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. Основе пољопривредне 

производње. 
 

       90 

- Оспособљавање ученика 

за обављање 

једноставнијих послова у 

пољопривредној 

производњи. 

- Обави мере неге у пољопривредној 

производњи; 

- одржава хигијену у објектима и на 

површинама школске економије; 

- спроведе мере личне хигијене и 

хигијене радног места; 

- одлаже штетне материје и амбалажу 

на прописан начин; 

- одржава средства за рад; 

- користи средства заштите на раду; 

- стиче радне навике и развија техничку 

културу; 

- стиче сигурност и самопоуздање у 

раду; 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 
- овладавање практичним вештинама; 

- оцењивање дневника практично рада. 
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- придржава се прописа заштите 

здравља и животне средине; 

- користи стручну терминологију у 

комуникацији са сарадницима у 

рутинским задацима који захтевају 

једноставну и непосредну размену 

информација; 

- учествује у кратким дијалозима о 

извршењу радних задатака; 

- примени принципе органске 

производње у савременој 

пољопривредној производњи. 

Кључни појмови садржаја: 

- Мере неге; 

- Хигијена у објектима; 

- Штетне материје; 

- Средства заштите на раду; 

- Животна средина; 

- Органска производња. 

Корелација са другим предметима: 

- Биљна производња; 

- Заштита биља. 
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Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Професионална пракса 

Разред: Први,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:    90 90 

Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

• Оспособљавање за практичну примену теоријских знања; 

• Оспособљавање за примену агротехничких мера у биљној производњи; 

• Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у биљној производњи;  

• Оспособљавање за примену зоотехничких мера у сточарској производњи;  

• Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду; 

• Оспособљавање за правилно и рационално коришћења пољопривредне технике;  

• Оспособљавање за самостално руковање, подешавање и одржавање пољопривредних машина, уређаја и опреме;  

• Оспособљавање за радну и професионалну одговорност, прецизност и сигурност при раду; 

• Оспособљавање за коришћење средстава заштите на раду и заштите животне средине. 

 

 

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. Основе пољопривредне 

производње 

90  

• Оспособљавање 

ученика за обављање 

једноставнијих послова у 

пољопривредној производњи 

 

• обави мере неге у 

пољопривредној производњи 

• одржава хигијену у објектима 

и на површинама  школске економије 

• спроводи мере личне 

хигијене и хигијене радног простора 

• одлаже штетне материје и 

амбалажу на прописан начин 

• одржава средства за рад 

• користи средстава заштите на 

раду 

• стиче радне навике и развија 

техничку културу 

• овладавање практичним 

вештинама; 

• оцењивање дневника 

практичног рада. 
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• стиче сигурност и 

самопоуздање у раду 

• придржава се прописа 

заштите здравља и животне средине 

• користи стручну 

терминологију у комуникацији са 

сарадницима у рутинским задацима 

који захтевају једноставну и 

непосредну размену информација 

• учествује у кратким 

дијалозима о извршењу радних 

задатака 

• примени принципе органске 

производње у савременој 

пољопривредној производњи 

 

2. Биљна производња 1 90  

• Оспособљавање 

ученика за примену 

савремених агротехничких 

мера у пољопривредној 

производњи; 

• Оспособљавање 

ученика за коришћење 

средстава заштите на раду и 

заштите животне средине; 

• Оспособљавање 

ученика за самосталан рад  у 

пољопривредној 

производњи. 

 

 

• обави мере неге у 

пољопривредној; 

• уочава на биљкама утицај 

спољних (климатских) чинилаца; 

• припреми органска ђубрива 

за ђубрење; 

• примени агротехничке мере у 

расадничарској производњи; 

• обави послове везане за 

гајење биљака на отвореном и 

затвореном простору; 

• обави послове везане за 

сушење, складиштење и чување 

пољопривредних производа; 

• обави послове везане за мере 

неге у затвореном и на отвореном 

простору; 

• препозна фазе (фенофазе) 

раста и развића биљних култура; 

• учествује у жетви и берби 

пољопривредних култура; 

• учествује у транспорту 

пољопривредних култура; 

• управља машинама и 

оруђима за рад; 

• овладавање практичним 

вештинама; 

• оцењивање дневника 

практичног рада. 
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• изводи технолошке операције 

према захтевима биљака; 

• примени принципе органске 

производње у савременој 

пољопривредној производњи. 

 

3.  

Биљна производња 2 

90 • Оспособљавање 

ученика за самосталан рад  у 

пољопривредној 

производњи; 

• Оспособљавање 

ученика за радну и 

професионалну одговорност, 

прецизност и сигурност при 

раду; 

• Оспособљавање за 

практичну примену 

теоријских знања. 

 

• користи заштитну опрему 

при раду; 

• спроводи мере заштите 

животне средине; 

• припрема терен и уређује 

простор за биљну производњу; 

• примењује агротехничке мере 

у расадничарској производњи; 

• калеми биљне културе; 

• примењује одговарајуће 

начине обраде у зависности од стања 

земљишта; 

• рукује уређајима за 

наводњавање; 

• обави послове везане за 

гајење биљака на отвореном и 

затвореном простору; 

• препознаје фенофазе раста и 

развића биљних култура; 

• примењује мере неге у 

биљној производњи; 

• бере, класира, пакује, 

складишти и чува производе биљне 

производње; 

• управља машинама и 

оруђима за рад; 

• спроводи домаћинско 

пословање у пољопривредној 

производњи; 

• припрема органска ђубрива; 

• примењује принципе 

органске производње у савременој 

пољопривредној производњи; 

• поштује стандарде 

пољопривредне производње и добре 

производне праксе у пољопривредној 

• овладавање практичним 

вештинама; 

• оцењивање дневника 

практичног рада. 
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производњи  (ГАП). 

 

Кључни појмови садржаја: 

• Стандарди пољопривредне производње; 

• Ђубрива и ђубрење; 

• Мере неге; 

• Органска производња; 

• Огледи; 

• Начини обраде земљишта; 

• Наводњавање у пољопривреди; 

• Машине и оруђа. 

 

Корелација са другим предметима: 

• Пољопривредна техника; 

• Заштита биља; 

• Биљна производња 1; 

• Биљна производња 2; 

• Наводњавање. .,  Педологија и агрохемија; 
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Обавезни изборни стручни предмети 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Органска производња у сточарству - изборни 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/17 ) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 40 24   64 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о значају и биолошким основама органске пољопривреде 

- Стицање знања о карактеристикама сточарске производње 

- Стицање знања о врстама и расама у органском сточарству 

- Стицање знања о производњи сточне хране на органским принципима 

- Стицање знања о исхрани животиња на принципима органске производње 

 

 

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 

6 Упознавање ученика са развојем 

одрживих система производње 

хране 

Упознавање ученика са основама и 

значајем органске пољопривреде 

Објасни разлику између 

традиционалне,конвенционалн

е и одрживе пољопривреде 

Дефинише и објасни принципе 

добре пољопривредне праксе- 

ГАП и интегралне 

пољопривредне производље 

Дефинише и наброји основне 

циљеве органске пољопривреде 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

2. Основи органске 

сточарске производње 

6 Упознавање ученика са основама и 

специфичностима органске 

пољопривреде 

Наведе недостатке интезивне 

сточарске производње 

Објасни значај гајења 

животиња на органским 

принципима 

Усвоји технике управљања у 

органском сточарству 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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3. Врсте и расе за органску 

производњу 

10 Упознавање ученика са врстама и 

расама погодним за органско 

сточарство 

Упознавање ученика са 

технологијом одгајивања 

Упознавање ученика са условима 

смештаја и неге 

Наведе расе које се могу гајити 

органском производњом 

Примени технологију 

одгајивања 

Објасни услове смештаја и неге 

животиња 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Производња сточне 

хране на органским 

принципима 

10 Упознавање ученика са зеленим 

биљним хранивима 

Упознавање ученика са 

конзервираним и коренасто-

кттоласим хранивима 

Упознавање ученика са зрнасто 

биљним хранивима 

Упознавање ученика са смешама 

концентрата из органске 

производње 

Упознавање ученика са помоћним 

средствима у преради хранива 

Изабере зелена биљна 

 хранива 

Наброји конзервирана и  

коренасто кртоласта 

Хранива 

Наведе најзначајнија  

зрнаста  

хранива 

са наших подручја,као и 

њихове нус призводе 

Припреми смеше  

концетрата из  

органске производње 

Наброји помоћна 

 средства у преради 

 хранива 

5. Исхрана животиња на 

принципима органске 

производње 

8 Стицање знања о исхрани 

преживара 

Упознавање са исхраном 

непреживара 

Стичање знања о исхрани живине 

Дефинише основне 

 принципе исхране 

 преживара по врстама  

и категоријама 

Објасни исхрану 

 непреживара по врстама  

и категоријама 

Објасни принципе правилне 

 исхране живине 

6. Вежбе 24                                                                 Оцењеивање задатака 

Праћење остварености исхода 

 

Кључни појмови садржаја: 

Сертификат,стрес,добра пракса,добробит животиња,очување здравља 

Корелација са другим предметима: Сточарска производња,биљна производња 1 
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7.2.Наставни план и програм за образовни профил – Ветеринарски техничар 

 

Нaзив квaлификaциje: Ветеринарски техничар  

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe     

Ниво квaлификaциje: IV 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: чeтири гoдинe 

 

 

   

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

 

Циљ стручног образовања за образовни профил ВЕТЕРИНАРСKИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за асистирање 

ветеринару при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти. 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног 

усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за: 

 

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

- ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама; 

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

- благовремено реаговање на промене у радној средини; 

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

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у процесу рада; 

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном 

животу. 
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Дужности-стручне компетенције: 
•Организовање сопственог рада у области ветеринарске медицине 

•Асистирање ветеринару при третману животиња у ветеринарској амбуланти 

•Пријем узорака за трихинелоскопски преглед 

•Узимање узораказа хематолошки, биохемијски, микробиолошки и копролошки преглед 

•Обављање послова здраствене заштите животињана терену уз надзор ветеринара  

•Вођење и испуњавање ветеринарске документације 

•Предузимање мера сигурно стиу раду и заштите животне средине,у складу са прописима 

 

Исходи стручног образовања 

Стручне  

компетенције 

Знања Вештине Способности и  

ставови 

Организује сопствени рад у 

области ветеринарске 

медицине 

•објасни принципе организације 

 рада  

у јавним ветеринарским установама, 

ветеринарским амбулантама и производним 

организацијама из  

области сточарства 

•објасни значај примене норматива и прописа 

из подручја ветеринарске медицине 

•објасни основне принципе зоохигијенских 

мера у ветеринарским и сточарским 

организацијама 

 •наведе основне особине и потребе и објасни 

анатомију и физиологију појединих врста 

домаћих животиња 

•наведе основне принципе гајења, исхране и 

репродукције домаћих животиња 

•објасни основна начела смештаја, неге и 

здравствене заштите домаћихживотиња 

•разликује опрему и инструменте за рад у 

сточарској производњи и здравственој заштити 

животиња и објасни поступак припреме и 

одржавања инструмената 

•обезбеди услове за преглед  

животиња и интервенцијe 

•припреми инструментаријум и 

изврши стерилизацију 

•припреми радно место у складу 

са задатком 

•ради у тиму 

•савесно, одговорнои уредно 

обавља поверене послове 

•ефикасно организује време 

•испољи позитиваноднос 

према професионално-

етичким 

 нормама и вредностима 

 •испољи позитиван однос 

према значају спровођења 

стандарда, норматива и 

прописа у области 

ветеринарске медицине 

•испољи позитиван однос 

према значају хигијене, 

стерилисаности и 

функционално-техничке  

исправности инструмената и  

опреме која се користи у 

ветеринарској пракси 

•испољи љубазност, 

комуникативност, 

предузимљивост, 
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за стручно образовање и образовање одраслих 

•објасни основне принципе предузетништва 

•наведе стандарде добре ветеринарске  

и одгајивачке праксе 

ненаметљивост и 

флексибилносту односу према 

сарадницима. 

Асистира ветеринару при 

третману животиња у 

ветеринарској  

амбуланти 

•објасни зоонозе 

•разликује болести папкара, копитара, месоједа 

и живине 

•објасни дијагностику обољења 

 папкара, копитара, месоједа и живине 

•наведе поделу и врсте лекова у ветеринарској 

медицини 

•објасни основне особине лекова за поједине 

болести 

•објасни принципе дозирања,  

терапијска и токсична дејства лека 

•објасни значај правилног складиштења и 

чувања лекова, хране и адитива 

•наведе методе и услове складиштења лекова, 

хране и адитива 

•разликује врсте евиденција у апотеци 

•наведе основна зоохигијенска и хируршка 

начела 

•објасни основна начела асепсе и антисепсе  

•објасни основна правила поступања са 

животињом у току интервенције 

 (прилаз, фиксирање) 

•објасни начела праћења постоперативног тока 

•изврши пријем и смештај 

животиње 

•узима анамнестичкеподаткеод 

власника животиње 

•фиксира животињу 

•испита тријас 

•изврши преоперативну припрему 

пацијента 

•спроведе захтеве ветеринара при 

терапијским или хируршким 

захватима 

•припреми и изврши апликaцију 

лекова  

•прати постоперативно стање 

животиње 

•употреби радна средства и  

материјал у складу са упутствима 

произвођача 

•примени правила пословног 

комуницирања 

•изда лекове према рецепту, храну 

и адитиве у складу са захтевом 

•складишти и дефектира лекове, 

храну и адитиве 

•води евиденције у ветеринарској 

амбуланти 

 

Изврши пријем узорака за 

трихинелоскопски преглед 
•објасни технике израде трихино препарата 

•објасни значај зоохигијене и 

 третмана заразног материјала 

•преузме, обележи и евидентира 

узорак 

•изради трихино препарате 

•уклони вишак материјала и 

остатка ткива 

•хигијенски обради 

 



 

195 

 

трихинелоскопска стакла 

•припреми апарат и дигестивну 

течност у код методе вештачке 

дигестије 

Узима узоркеза хематолошки, 

биохемијски, микробиолошки 

и копролошки преглед 

•објасни биохемијске и микробиолошке 

особине узоркованог материјала 

•узоркује млеко, крв, урин и фецес 

•узоркује патолошкии   

непатолошки материјали 

•узоркујенамирнице животињског 

порекла 

•обележи узорке 

•складишти узорке напрописани 

начин 

•пакује узорке за транспорт 

 

Обавља пословездравствене 

заштите животињана терену 

уз надзор ветеринара 

•наведе основна зоохигијенска и хируршка 

начела  

•објасни значај превентивних мера 

(дехелминтизација, вакцинација) и поступке 

спровођења 

•објасни правила спровођења терапије 

(апликација лека) 

•објасни принципе репродукције животиња 

•објасни порођајни ток и наведе начине 

пружања помоћи породиљи 

•наведе зоохигијенске и зоотехничке мере и 

објасни начин спровођења појединачних мера 

•објасни симптоме и начин сузбијања заразних 

болести присутних на терену 

•изврши дехелминтизацију и 

вакцинацију 

•препозна полни жар и изврши 

припуст код животиња 

•акушира 

•пружи прву помоћ животињама 

•изврши апликацију лека 

•спроведе зоохигијенске и 

зоотехничке мере 

•употреби радна средства и  

материјал у складу са упутствима 

произвођач 

 

Води и испуњава 

ветеринарскудокументацију 
•објасни значај вођења евиденција у 

ветеринарској медицини 

•разликује врсте евиденција у ветеринарској 

медицини 

•наведе врсте и објасни структуру трошкова за 

извршену услуг 

•отвори болеснички лист и 

историју болести 

•сачини извештај о обављеним 

активностима 

•води амбулаторни протокол 

•води дневник 

теренскихактивности 

•води евиденције о утрошеним 

лековима и материјалним 
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средствима 

•спецификује трошкове 

 ветеринарских услуга 

Предузима мере сигурности у 

раду и заштите животне 

средине,у складу са  

прописима 

•објасни основна начела хигијенских и 

зоохигијенских прописа из  

ветеринарске медицине 

•објасни важност успостављања процедура 

уклањања медицинског  

отпада 

•објасни опасности од повређивања  

при неправилном третману животиње 

•објасни значај примене прописа из области 

безбедности и заштите 

 здравља на раду 

•објасни значај примене прописа из 

областипротивпожарне заштите 

 •објасни значај примене прописа из области 

заштите животне средине. 

•употреби заштитна средства и  

опрему у раду 

•сортира,пакује и уништава 

потенцијално опасани употребљен 

потрошниматеријал на 

прописанначин 

•обезбеди спољашњу средину од 

контаминације инфективним 

материјалом 

•обезбеди употребљена Д.Д.Д. 

средства од додира са водом за 

пиће, намирницама, људима и 

 животињама 

•уклони медицински отпад на 

прописан начин. 

 

 

 

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат: 

- флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације; 

- заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима; 

- примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави. 
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Наставни план - ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

 

Недељни и годишњи фонд часова  

стручних и општеобразовних предмета  

за образовни профил: 

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В 

П

Н Т В ПН Б Т В 

П

Н Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 20 2 0 640 64 0 0 13 0 0 416 0 0 0 9 0 0 288 0 0 0 11 0 0 288 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3     96       3     96       3     96       3     96       

1.1 ____________језик и књижевност                                                         

2. Српски језик као нематерњи језик                                                         

3. Страни језик I 2     64       2     64       2     64       2     64       

4. Физичко васпитање 2     64       2     64       2     64       2     64       

5. Математика 2     64       2     64       2     64       2     64       

6. Рачунарство и информатика   2     64                                               

7. Историја 2     64                                                 

8. Латински језик 1     32                                                 

9. Физика 2     64                                                 

10. Географија 2     64                                                 

11. Хемија 2     64       3     96                                   

12. Биологија 2     64       1     32                                   

13. Социологија са правима грађана                                           2     64       

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 5 4 0 160 128 0 150 8 4 4 256 128 128 150 7 6 7 224 192 224 150 5 7 6 160 224 192 60 

14. Анатомија и физиологија 3 2   96 64   30                                           

15. Сточарство са исхраном 2 2   64 64   30                                           

16. Фармакологија               2 1 2 64 32 64 20                             

17. Патологија               2     64     10                             

18. Хигијена и нега животиња               2 1 2 64 32 64 20                             

19. Епизоотиологија               2 2   64 64   10                             

20. Породиљство                             3 2 2 96 64 64 30               

21. Болести животиња                             4 4 5 128 128 160 30 3 2 3 96 64 96 30 

22. Основи хирургије                                           2 3 3 64 96 96 30 

23. Предузетништво                                             2     64     

24. Професионална пракса             90             90             90               
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Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 32 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 

1. 1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     32       1     32       1     32       1     32       

2. 
2. Изборни предмети према програму 

образовног профила 
      0       2     64       2     64       2     64       

 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ 

1. Патологија пчела   2     

2. Козарство   2     

3. Патологија риба     2   

4. Спортско коњарство     2   

5. Патологија егзотичних животиња     2   

6. Добробит животиња     2   

7. Хигијена намирница животињског порекла       2 

8. Кинологија       2 

9. Аграрни туризам     2 2 

Општеобразовни предмети 

1. Други страни језик   2 2 2 

2. Изабрани спорт   2 2 2 

3. Историја (одабране теме)   2 2 2 

4. Филозофија     2 

5. Логика са етиком    2  

6. Општа и неорганска хемија    2  

7. Органска хемија     2 

8. Физика    2 2 

9. Биологија    2  

10. Ликовна култура   2 2 2 

11. Музичка култура   2 2 2 

12. Географија у пољопривреди   2 2  
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 
I РАЗРЕД 

часова 

II 

РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

IV 

РАЗРЕД 

часова 

УКУПН

О 

часова 

Час одељенског старешине 64 64 64 64 256 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

 *Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 
I РАЗРЕД 

часова 
II РАЗРЕД 

часова 
III РАЗРЕД 

часова 
IV РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 
до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени 

наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су 

претходно донети. 

          Остваривање школског програма по недељама 

 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 32 32 32 32 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 5 5 5 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит 
   

3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

13 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 

- познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

- разликује књижевне родове и 

врсте  

Праћење остварености исхода (рад 

на часу, активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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- одреди тему, мотив, иже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и 

запажања о књижевном делу, 

тумачи његове битне чиниоце и 

вреднује га 

 

2. Књижевност старог век 11 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним делима старог 

века и њиховим значајем за развој 

европске културе 

-Објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

- наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује 

их по културама којима 

припадају, књижевним 

родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

Праћење остварености исхода (рад 

на часу, активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Средњовековна 

књижевност 

11 Упознавање са споменицима 

јужнословенске културе, развојем 

писма и језика, делима 

средњовековне књижевности 

- наведе најзначајније 

споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у 

ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 

- лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

- објасни значај средњовековне 

књижевности за српску 

културу 

- анализира изабране текстове 

уз претходно припремање 

путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености исхода (рад 

на часу, активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Народна књижевност 11 Указивање на народну књижевност 

као израз колективног мишљења и 

осећања,ризницу народних 

обичаја,кодекс етичких норми 

-разликује лирске, епске и 

лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене 

уметности речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

Праћење остварености исхода (рад 

на часу, активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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- процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

- тумачи ликове, битне 

моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у 

одабраним делима 

- упореди уметничку 

интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

 

5. Књижевност хуманизма 

и ренесансе 

9 Упознавање са поетиком 

хуманизма и ренесансе,њеним 

најзначајнијим представницима 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 

- објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за 

развој европске културе и 

цивилизације 

Праћење остварености исхода (рад 

на часу, активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

6. Општи појмови о језику 4 Указивање на проучавање језика 

као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

условљеношћу и историјским 

развојем 

-објасни фунскцију језиак и 

појам језичког знака 

- разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) 

језика 

- наведе фазе развоја 

књижевног језика до 19. века 

- наведе дисциплине које се 

баве проучавањем језичког 

система 

 

 

7. Фонетика 9 Стицање знања из области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије књижевног 

језика и способност да се та знања 

примене у говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне 

алтернације 

- влада акценатским гласовним 

системом књижевног 

(стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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8. Правопис 9 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

9. Култура изражавања 19 Оспособљавање ученика да користе 

различите облике изражавања и 

функционалне стилове 

-опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

- разликује функционалне 

стилове 

- препозна и примени одлуке 

разговорног стила  

- попуњава формуларе, 

уплатнице, захтеве и слично у 

складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам, ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просветите

љство 

 

 

 

 

13 

 

Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

-наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства 

и њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и 

Орфелина за развој језика и 

књижевности код Срба 

- препозна одлике 

просветитељства на обрађеним 

делима 

- објасни значај Доситејевог 

рада за српску културу и 

књижевност 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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- направи паралелу у обради 

истих мотива у европској и 

српској књижевности 

- наведе особине ликова у 

обрађеним делима и заузме 

став према њиховим 

поступцима 

2. Романтизам  

 

23 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике 

романтизма и њихова дела 

- уочава и образлаже одлике 

романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним 

делима користећи стечена 

знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности 

националне културе и 

разуме/поштује културне 

вредности других народа 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Реализам 

 

26 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и делима 

европске и српске књижевности 

-наведе представнике правца и 

њихова дела 

- дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним 

књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и 

проблеме који покрећу 

књижевно дело 

- развије критички став и 

мишљење при процени 

поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Морфологија  

 

9 

 

Систематизовање знања о врстама 

речи и њиховим облицима  

-одреди врсту речи и 

граматичке категорије 

- употреби у усменом и 

писаном изражавању облике 

речи у складу са језичком 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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нормом 

5. Правопис  5 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у 

складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

7. Култура изражавања 20 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове 

-изражавање размишљања и 

критички став према 

проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

- примени одлике новинарског 

стила 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: 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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

27 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и 

њиховим делима 

-наведе ослике правца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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2. Међуратна књижевност 

 

32 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

-наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Творба речи 

 

2 

 

Систематизовање знања о 

основним правилима грађења речи 

-препозна просте, сложене и 

изведене речи 

- примени основне принципе 

творбе 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

6 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  

лексеме 

- уме да се служи речницима 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

5. Правопис 5 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-примени правописна правила 

у писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

- скраћује речи у складу са 

правописним правилима 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

7. Култура изражавања        24 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом, користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да 

попуњавају административне 

обрасце у складу са језичком 

нормом и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи 

аргументе и процењује опште и 

сопствене вредности у усменом 

и писаном изражавању 

-примени одлике 

административног стила 

- примени вештину 

комуникације у ситуацијама 

везаним за струку 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Четврти  

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Савремена поезија  

 

15 

Упознавање са одликама савремене 

поезије, њеним представницима и 

делима  

-наведе обележја савремене 

поезије 

- тумачи песничка дела 

износећи доживљаје, запажања 

и аргументе о њима 

- изведе закључак о 

карактеристикама песничког 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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језика, мотива и форми у 

обрађеним песмама 

2. Савремена проза 

 

30 

 

Упознавање  ученика са 

књижевнотеоријским појмовима, 

специфичностима савремене прозе, 

њеним представницима и делима 

-именује различите прозне 

врсте и приповедне поступке 

- тумачи дело у складу са 

његовим жанровским 

особеностима 

- интегрише лично искуств 

током читања и тумачења дела 

- вреднује дело износећи 

аргументе 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Савремена драма 

 

8 

 

Упознавање са сновним одликама 

савремене драме, њиховим 

представницима ин делима 

-увиди разлику између 

традиционалне и савремене 

драме 

- упореди драмски књижевни 

текст са другим облицима 

његове интерпретације 

- формулише личне утиске и 

запажања о драмском делу 

 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Класици светске 

књижевности 

 

7 

 

Упознавање са писцима и делима 

светске баштине 

- препозна свевременост 

обрађених тема 

- тумачи дела износећи своја 

запажања и утиске и аргументе 

о њима 

 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

5. Синтакса  8 Систематизовање знања из 

синтаксе 

-одреди синтаксичке јединице 

и њихову функцију 

- одреди типове независних и 

зависних реченица, типове 

синтагми и типове напоредних 

конструкција 

- разуме појам конструкције 

- познаје систем глаголских 

облика 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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6. Правопис  5 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика  и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-Примени правописне знаке у 

складу са језичком нормом 

- употреби знаке 

интерпункције у складу са 

језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

7. Култура изражавања        23 Усавршавање културе изражавања  

и неговање интересовања за 

праћење културних садржаја и 

критички однос према њима, као и 

за оспособљавање за 

операционализацију 

функционалним стиловима 

-напише есеј поштујући 

структуру ове књижевне врсте 

- састави биографију, молбу, 

жалбу, приговор... 

- процењује вредност 

понуђених кулурних садржаја 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Савремена поезија, савремена проза, савремена драма 

Корелација са другим предметима: 

Филозофија, социологија са правима грађана, верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Ветеринарски  техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

 

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. Getting to know you 12 Обнављање садашњег, прошлог и 

будућег времена кроз краће 

текстове и слушање аудио 

материјала предвиђеног за 

поменуту област. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена: Present 

Simple, Present Continuous, 

Present Perfect Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Future Simple and Be 

going to 

Усмено и писмено 

2. Whatever makes you 

happy 

8 Детаљно обнављање садашњег 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава Present 

Simple and Present Continuous. 

Усмено и писмено 
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3. What’s in the news 12 Детаљно обнављање прошлог 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава Past 

Simple and Past Continuous 

Усмено и писмено 

4. Eat, drink, and be merry! 11 Обнављање израза за количину, 

вокабулара који се односи на храну 

и друге намирнице кроз  текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Обнављање 

одређеног и неодређеног члана. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава изразе 

за количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a little and a 

few; the, a, an. 

Усмено и писмено 

5. Looking forward 9 Оспособљавање ученика за 

правилно коришћење будућег 

времена кроз  текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. The way I see it 12 Оспособљавање ученика да 

правилно опишу људе око себе. 

Обнављање поређења придева кроз 

разговор и примере у уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

усвојени вокабулар и 

примењује поређење придева. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple and Be going to, Quantifiers, Verb patterns, Comparison of 

adjectives 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Ветринарски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

 

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. Living history 8 Оспособљавање ученика за 

употребу Тhe Present Perfect Simple 

Tense, The Past Simple Tense и 

уочавање разлике између та два 

глаголска времена кроз слушање 

аудио материјала, читање текстова 

и разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена:  Тhe Present 

Perfect Simple Tense, The Past 

Simple Tense. 

Усмено и писмено 

2. Girls and boys 8 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе. 

Обнављање вокабулара одевних 

предмета кроз читање текста и 

разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе. 

Усмено и писмено 
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3. Time for a story 16 Оспособљавање ученика за 

коришћење прошлих времена  кроз 

читање текста и препричавање. 

Усвајање нових речи и израза. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошла 

времена. 

Употребљава нов вокабулар. 

Усмено и писмено 

4. Our interactive world 13 Оспособљавање ученика за 

употребу пасива и пребацивање 

активне реченице у пасивну. 

Усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава пасив и 

нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

5. Life is what you make it! 10 Оспособљавање ученика за 

правилно коришћење The Present 

Perfect Simple and Continuous и 

нових речи и израза у наведеној 

области. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

времена: коришћење The 

Present Perfect Simple and 

Continuous и нове речи и изразе 

Усмено и писмено 

6. Just wondering 9 Оспособљавање ученика да 

правилно користе кондициоалне 

реченице и усвајање новог 

вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

кондиционале и нови 

вокабулар 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, The Passive Voice, Clothes vocabulary, 

Conditionals, Word endings 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Ветринарски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: 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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. A world of difference 12 Обнављање глаголских времена 

кроз читање текстова, разговор и 

слушање аудио материјала. 

Обнављање врста речи. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена:  The Present 

Simple, Тhe Present Perfect 

Simple Tense, The Past Simple 

Tense. 

Усмено и писмено 

2. The working week 8 Оспособљавање ученика да 

правилно користе садашња 

времена кроз разговор, читање 

текста, слушање. Оспособљавање 

ученика да правилно користе 

придеве позитивног и негативног 

значења. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменута врмена и придеве. 

Усмено и писмено 
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3.        Good times, bad times 12 Оспособљавање ученика за 

коришћење прошлих времена  кроз 

читање текста и препричавање. 

Усвајање нових речи и израза. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошла 

времена. 

Употребљава нов вокабулар. 

Усмено и писмено 

4.        Getting it right 11 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе 

за изражавање обавеза, савета и 

дозволе.  кроз разговор и текстове. 

Оспособљавање ученика да 

правилно користе фразалне 

глаголе. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменуте модалне глаголе и 

фразалне глаголе. 

Усмено и писмено 

5.        Our changing world 9 Оспособљавање ученика да 

правилно користе будућа времена 

и модалне глаголе за изражавање 

вероватноће. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будућа 

времена и поменуте модалне 

глаголе. 

Усмено и писмено 

6. What matters to me 12 Оспособљавање ученика да 

правилно користе питања којима 

ће добити нформације које се тичу 

физичког изгледа и карактеристика 

личности кроз разговор и читање 

текстова. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

поменуте врсте питања. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Information questions, Adjectives, Word 

building 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Четврти 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

 

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. Passions and Fashions 7 Оспособљавање ученика да 

разликују и правилно користе The 

Present Perfect Simple, The Present 

Perfect Continuous кроз читање 

текстова и разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

  The Present Perfect Simple, The 

Present Perfect Continuous. 

Усмено и писмено 

2. No fear! 10 Оспособљавање ученика да 

правилно користе глаголске обрсце 

(шеме) кроз читање текстова и 

разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменуте глаголске обрасце. 

Усмено и писмено 

3. It depends how you look at 

it 

11 Оспособљавање ученика да 

правилно користе условне 

реченице (кондиционале) кроз 

читање текстова, разговор, 

различите вежбе. Усвајање новог 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нов вокабулар. 

Усмено и писмено 
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вокабулара (синоними). 

4.        Аll things high tech   10 Оспособљавање ученика да 

правилно користе чланове, 

повратне заменице, присвојне 

придеве, присвојне заменице и 

сложенице. 

Ученик ће бити способан да 

правилно користи чланове,  

повратне заменице, присвојне 

придеве, присвојне заменице и 

сложенице. 

Усмено и писмено 

5.   Seeing is believing 13 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе 

за вероватноћу у садашњем и 

прошлом времену кроз читањ 

текстова, разговор и разне вежбе. 

Усвајање нових фразалних глагола. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

модалне глаголе за вероватноћу 

у садашњем и прошлом 

времену и фразалне глаголе. 

Усмено и писмено 

6. Telling it how it is 

 

13 Оспособљавање ученика да 

правилно користе неуправни говор 

и овладавање пребацивања 

управног у неуправни облик. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

неуправни говор и знаће да 

пребаци управни говор у 

неуправни. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

The Present Perfect Simple, The Present Perfect Continuous, Conditionals, Possessive Pronouns, Possessive Adjectives, Articles, Reported Speech, Verb patterns 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. Без друга на – на сердце 

вьюга. 

15 Читање и превод текста из датог 

модула, усвајање непознатих речи.  

Употреба предлога в и на. Личне и 

присвојне заменице.Коришћење 

куда или где. Употреба локатива. 

Независно сложене и зависно 

сложене реченице. 

Ученик ће бити у стању да правилно 

користи предлоге в и на, да користи 

куда или где, да правилно користи 

личне и присвојне заменице, да 

правилно употребљава локатив у 

говору и писању, да представи себе и 

друге на руском језику, уз коришћење 

поздравних порука, да користи нове 

речи. Познаје зависно сложене и 

независно сложене реченице. 

Усмено и писмено 

2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

10 Читање и превод текста из другог 

модула. Представљање и 

разговарање о својој породици. 

Компарација придева и прилога. 

Промена глагола прве и друге 

врсте.Главни чланови реченице. 

Именице pluralia tantum. 

Ученик ће бити у стању да се користи 

новим речима, да представи своју 

породицу, моћи ће да правилно врши 

компарацију прилога и придева, да 

врши промену глагола по лицима и 

броју, да препозна именице  pluralia 

tantum, да издвоји субјекат и предикат 

Усмено и писмено. 
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у реченици. 

3. Природа. 15 Читање и превод текста из трећег 

модула. Разговор о природи, 

животињама. Промена именица 

кроз падеже. Одричне 

заменице.Именице женског рода 

на меки сугласник. Именице 

мушког и средњег рода на –ья. 

Именице мушког рода на –онок/ -

енок. 

Ученик ће бити у стању да користи 

нове речи, да разговара о природи и 

животињама. У стању је да промени 

именице кроз падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 14 Читање и превод текста из 

четвртог модула, разговор о 

путовању, хотелима и 

административним јединицама. 

Глаголи идти-ходить, ехать – 

ездить, плыть – плавать. Глаголи 

са префиксима при-, у-, в-, вы-.  

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски 

односи. Временски односи. 

Узрочни односи. Атрибутивни 

односи. 

Ученик ће бити у стању да користи 

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања.  

Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе).  

Усмено и писмено 

 

 

 

 

 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

10 Читање и превод текста из 

четвртог модула. Деклинација 

бројева. Прилози за начин. 

Управни и неуправни 

говор.Промена именица на –ий, -

ия, -ие. Именице за означавање 

становника других земаља. 

Ученик ће бити у стањеу да              

Усмено и писмено 

користи нове речи. 

Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима 

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује становнике 

 других земаља. 

Користи управни и неуправни 

говор.  

 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита 

и преводи текст, да се користи 

речима које су му до тада биле 

непознате, подсетиће се 

главних чланова реченице. У 

стању је да правилно користи 

најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и 

краће облике придева. Познаје 

реченице са кратким 

придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

24 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

Ученик се користи новим 

речима. У стању је да опише 

детаљно свој стан или кућу. 

Усмено и писмено. 
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са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

једнине на –у. 

Познаје реченице са објектом у 

инфинитиву. Користи се 

императивом, мења глаголе у 

писању и говорењу. Усвојио је 

знање о генитиву једнине 

именица на –у. 

3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, 

познаје редне бројеве, опште 

заменице и реченице са 

одредбом израженом зависним 

падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана 

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

9 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози-

препознавање. Реченице са 

глаголским прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима 

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: 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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

10 Читање и превођење текста првог 

модула. Реченице са субјектом 

типа мы с вами. Реченице са 

куполама являться, називаются. 

Реченице са куполом есть. 

 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и да 

користи конструкције нових 

типова реченица. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 10 Читање и превод текста. Познатији 

наши и страни географски називи 

са специфичностима у роду, броју 

и промени. Читање децимала и 

разломака. 

 

Ученик ће бити у стању да 

користи нове речи у свом 

вокабулару, препознаје 

специфичности у промени, 

броју и роду неких 

географских имена, чита 

децимале и разломке. 

Усмено и писмено 
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3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

10 Читање и превод текста. Пасивни 

глаголски придеви-употреба. 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава пасивне 

глаголске облике. 

 Усмено и писмено. 

4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текстова. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 

 

5. Юность смотрит в 

будущее 

14 Читање и превод текстова. 

Утврђивање и систематизација 

придевских облика. Реченице са 

трпним глаголским придевом у 

предикату  Радни глаголски придев 

садашњег времена. 

Ученик је у стању да се 

користи новим речима, 

користи све придевске 

облике, радни глагослки 

придев у садашњем времену 

и реченице са трпним  

глаголским придевом. 

Усмено и писмено 

 

 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

8 Читање и превод текста. Радни 

глаголски придев прошлог 

времена.  Скраћенице (вуз, МГУ) 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава   

скраћенице и користи се 

радним глаголским 

придевом у прошлом 

времену. 

Усмено и писмено 

 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

8. Театр-школа жизни 4 Читање и превод текста. 

Систематизација неодређених 

заменица. Реченице са одредбом за 

приближну количину. 

Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Користи се неодређеним  

заменицама и реченицама 

са одредбом за приближну 

количину. 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Типови реченица;  децимала и разломци; глаголски придеви; скраћенице 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. С новым учебным годом, 

дорогие друзья 

11 Читање и превод текста. 

Инфинитивне реченице. 

Обнављање и систематизација 

типова именица обрађених у 

претходним разредима. 

Ученик ће бити у стању да се користи 

новим речима, именицама у целости и 

инфинитивним реченицама. 

Усмено и писмено. 

2. Библиотека – это 

хранилище бесценных 

сокровищ 

5 Читање и превод текста. Слагање 

бројева са именицама и придевима. 

Ученик ће бити у стању да се користи 

новим речима и да користи правилно 

бројеве са придевима и именицама. 

Усмено и писмено. 

3. Литература вечна как и 

жизнь 

9 Читање и превод. Продуктивни 

суфикси описних придева –ист, -

аст, -ат, -ив, -лив, -чив. 

Ученик ће бити у стању да се користи 

новим речима и суфиксима у грађењу 

придева. 

Усмено и писмено. 

4. Продвигаясь вперед, 

наука непрестанно 

перечеркивает саму себя 

7 Читање и превод текста. Именски 

предикат.  Показне 

заменице.Присвојне заменице. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима, 

 именским предикатом 

и заменицама. 

Усмено и писмено 
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5. Поговорим, поспорим о 

проблемах современной 

молодежи 

8 Читање и превод текста.  Поређење 

придева и прилога. Прошло време 

глагола са основом на сугласник. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима,  

да пореди придеве, прилоге 

и да користи глаголе 

 у прошлом времену. 

Усмено и писмено 

 

 

6. Корни дружбы глубоки 5 Читање и превод текста. 

Неодређене заменице са речцом –

либо, кое. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима и 

неодређеном заменицом. 

Усмено и писмено 

7. Без звуков музыки жизнь 

была бы глуха, бедна 

7 Читање и превод текста.  Глаголи – 

обнављање и систематизација. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима 

 и глаголима у целости. 

Усмено и писмено 

 

8. Шахматы помогают 

сближению народов 

8 Читање и превод текста. 

Исказивање отсуства, 

присуства.Речце разве, неужели, 

ли, хоть, даже.  

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима, 

да исказује отсуство и  

присуство у реченицама 

и речцама. 

Усмено и писмено 

 

9. Все еще впереди 4 Читање и превод текста.   Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима. 

Усмено и писмено 

 

Кључни појмови садржаја: 

Типови реченица; бројеви; заменице; придеви; глаголи; речце; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар  

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи 

оне, које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 
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самостални рад на њима;  

 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне 

утицаје услед рада у одабраној 

професији; 

физичких способности ученика 

и постигнућа у спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре као 

и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке 

и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

16 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке 

и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у спортскимиграма  
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5.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке 

и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у спортскимиграма  

 

6.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се 

и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у спортскимиграма  

 

7.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) 

за развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, одбојка, атлетика 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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спортске активности; 

5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 
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8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: 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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 
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• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 
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активностима; учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 



 

240 

 

 корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Рукомет 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

спортске активности; 

5.  

Стони тенис 

 

13 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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8.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

9.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес, рукомет, одбојка 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Развијање логичког и апстрактног мишљења 

-Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 

-Развијање способности одређивања и процене квантитативних фвеличина и њиховог односа 

-Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи итрабсформације 

-Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

-Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

-Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

-Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

-Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

-Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу 

 

 

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. 

Р
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н

и
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р
о
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в

и
 

9 -Проширивање знања 

о скупу реалних 

бројева 

-разликује основне подскупове скупа реалних бројева(N, Z, Q, I) 

и уочава релације 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑄 ⊂ 𝑅, 𝐼 ⊂ 𝑅 

-одреди НЗД и НЗС природних бројева 

-обавља рачунске операције у скупу рационалних бројева 

-израчуна вредност једноставног рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет 

-одреди апсолутну вредност реалног броја и графички 

интерпретира на бројевној оси 

-заокружи број на одређени број децимала 

-одреди апсолутну и релативну грешку 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (64 часа) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 

2. 

П
р

о
п

о
р

ц
и

о
н

а
л

н
о

ст
 10 -Проширивање знања 

о пропорцијама и 

процентном рачуну и 

њихова примена 

-израчуна неки део величине 

-одреди непознате чланове просте пропорције 

-прошири или скрати размеру и примени је у решавању проблема 

поделе 

-препозна директну или обрнуту пропорционалност две 

величине, да је примени у решавању једноставних проблема и 

прикаже графички 

-решава проблем који се односи на мешање две компоненте 

-одреди непознату главницу, процент или процентни износ 

3. 

Р
а

ц
и

о
н

а
л

н
и

 

а
л

г
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и
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а
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13 -Стицање основнох 

знања о полиномима 

и рационалним 

алгебарским 

изразима 

-сабира, одузима и множи полиноме 

-примени дистрибутивни закон множења према сабирању и 

формуле за квадрат бинома и разлику квадрата, збир и разлику 

кубова при трансформацији полинома 

-растави полином на чиниоце 

-одреди НЗД и НЗС полинома 

-трансформише једноставнији рационални алгебарски израз 



 

245 

 

4. 

Г
е
о

м
ет

р
и

ја
 

11 Проширивање знања 

из геометрије 

-разликује основне и изведене геометријске појмове 

-разликује међусобни однос углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, комплементни, суплементни) 

-наведе везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) 

-наведе релације везане за унутрашње и спољашње углове 

троугла 

-примени везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) и релације везане за унутршње и спољашње углове 

троугла на израчунавање непознатог угла у једноставнијим 

задацима 

-дефинише појам симетрала угла и конструише симетралу згла 

-конструише центар уписане кружнице у троугао 

-конструише висину троугла 

дефинише појам тежишна дуж троугла и наведе својство 

тежишта 

-дефинише појам средња линија троугла и наведе њено својство 

-наведе основне релације у једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

-разликује врсте четвороуглова и њихове особине 

-наведе ставове о паралелограму и уме да их примени 

-наведе особине специјалних паралелограма 

-формулише Талесову теорему и примени је на поделу дужи на n 

једнаких делова 

-Реални бројеви: садржаје о грешкама 

повезати са стручним предметима, 

израчунавати апсолутну и релативну грешку 

конкретних мерења 

-Пропорционалност: користити што више 

конкретних примера из живота и струке нпр. 

код планова и географских карата, 

рецептура за одређене прехрамбене 

произбоде, рачун мешања користи за 

одређивање количине компонената у 

прехрамбеним производима 

-Линеарне једначине и неједначине: 

истаћи повезаност између аналитичког и 

графичког приказа функције. Садржаје 

повезати са одговарајућим садржајима 

физике, хемије и практичне наставе 
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13 Усвајање појмова и 

решавање линеарних 

једначина и 

неједначина, система 

линеарних једначина 

и графички приказ 

линеарне функције 

-дефинише појам линеарне једначине 

-реши линеарну једначину 

-примени линеарну једначину на решавање проблема 

-решава једначине које се своде на линеарне једначине 

-дефинише појам линеарне једначине 

-прикаже аналитички, табеларно и графички линеарну функцију 

-реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп решења 

-реши систем линеарних једначина са две непознате 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

7. усмену проверу знања 

8. писмену проверу знања 

9. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Реални бројеви 9 часова 

• Пропорционалност 10 часова 

• Рационални алгебарски изрази 13 

часова 

• Геометрија 11 часова 

• Линеарне једначине и неједначине 

13 часова 

 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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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7 -Стицање знања из 

тригонометрије 

правоуглог троугла и 

примена 

-дефинише основне тригонометријске функције оштрог угла 

-израчуна основне тригонометријске функције оштрог угла 

правоуглог троугла када су дате две странице 

-конструише оштар угао ако је позната једна његова 

тригонометријска функција 

-наведе тригонометријске идентичности и примењујњ их у 

одређивању вредности тригонометријских функција на основу 

познавања само једне 

-наведе вредности тригонометријских функција 

карактеристичних углова ( од 30°, 45°, 60°) и да са калкулатора 

прочита вредности за остале оштре углове и обрнуто (одређује 

оштар угао ако је позната вредност тригонометријске функције) 

-примени елементе тригонометрије правоуглог троугла на 

решавање практичних проблема 

 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (68 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 
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15 -Проширивање знања 

о степеновању и 

кореновању 

-наведе особине операција степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама једноставнијих израза 

-наведе особине операција кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних израза 

-наведе особине операција степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у трансформацијама једноставнијих 

израза 

-рационалише именилац разломка у једноставним случајевима 

-дефинише појам имагинарна јединица и комплекси број 

-сабира, одузима, множи и дели два комплексна броја 

 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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6 -Стицање основних 

знања о функцијама 

и читању графика 

функције 

-наведе примере функција 

-одреди знак, интервале монотоности, максимум и минимум на 

датом графику 

-прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из 

табеле, и одреди минимум или максимум и средњу вредност 

зависне величине 

-податке представљене у једном графичком облику представи у 

другом 
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17 -Стицање основних 

знања потребних за 

решавање 

квадратних 

једначина, 

скицирање и анализу 

графика квадратних 

функција 

-реши непотпуну квадратну једначину у скупу R 

-наведе пример квадратне једначине која нема решења у скупу R  

-примени образац за решавање квадратне једначине 

-одреди природу решења квадратне једначине 

-растави квадратни трином  

-скицира и анализира график квадратне функције (да прочита 

нуле функције, максимум или минимум, где расте а где опада) 

-Тригонометрија правоуглог троугла: 

Садржаје повезивати са одговарајућим 

садржајима физике: нагиб стрме равни, 

разлагање сила (нормална компонента код 

силе трења или компонента силе у правцу 

кретања тела...), величина сенке... Треба 

инсистирати на употреби калкулатора, као 

помоћног средства при решавању проблема 

применом тригонометрије 

-Степеновање и кореновање: Нагласити и 

даље важење особина степеновања при 

проширивању скупа из кога је изложилац. 

Оспособити ученика да помоћу калкулатора 

одреди вредност корена и степена датог 

броја. 

-Функција и график функције: Приликом 

обраде користити што више конкретних 

примера из живота и струке 

-Квадратна једначина и квадратна 

функција: Истаћи повезаност између 

аналитичког и графичког приказа квадратне 

функције. 

-Тела: Инсистирати на самосталном 

прављењу модела тела. Користити 

симулације пресека на рачунару. Садржаје 

повезати са стручним предметима и 

проблемима из свакодневног живота. 

 



 

251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 Т

ел
а
 

11 -Проширивање знања 

о телима 

-израчуна обим и површину фигура у равни (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

-разликује правилне полиедре 

-израчуна површину и запремину коцке и квадра 

-израчуна површину и запремину правилне шестоугаоне призме 

и ваљка 

-израчуна површину и запремину лопте 

-одреди површину једноставних равних пресека тела 

 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа 

 

 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

10. усмену проверу знања 

11. писмену проверу знања 

12. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Тригонометрија правоуглог троугла 

7 часова 

• Степеновање и кореновање 15 

часова 

• Функција и график функције 6 

часова 

• Квадратна једначина и квадратна 

функција 17 часова 

• Тела 11 часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: 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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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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14 -Стицање знања о 

експоненцијалној и 

логаритамској 

функцији 

-нацрта тачкасто график експоненцијалне функција читајући 

податке из табеле 

-наведе основне особине функције за различите упоредиве 

основе 

-реши једноставнију експоненцијалну једначину 

-дефинише појам логаритма 

-нацрта тачкасто график логаритамске функције читајући 

податке из табеле 

-наведе основне особине логаритамске функције 

-реши једноставнију логаритамску једначину 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

-Експоненцијална и логаритамска 

функција: Важно је истаћи да су 
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14 -Проширивање знања 

из тригонометрије и 

њихова примена 

-претвара угао изражен у радијанима у степене и обрнуто 

-покаже вредности тригонометријских функција углова у 

тригонометријском кругу 

-примени основне тригонометријске идентичности на 

израчунавање осталих тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне тригонометријске функције 

-примени адиционе формуле и формуле за двоструки угао у 

једноставнијим задацима 

-нацрта графике основних тригонометријских функција 

експоненцијална и логаритамска функција 

инверзне. При решавању једначина 

инсистирати на постављању одговарајућих 

услова. 
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15 -Стицање основних 

знања о правој и 

кругу 

-примени Гаусов алгоритам на решавање система линеарних 

једначина (3*3) 

-нацрта Декартов правоугли координатни систем и у њему 

представи тачку 

-израчуна растојање између две тачке и обим троугла ако су дате 

координате његових темена 

-разликује општи облик једначине праве од експлицитног облика 

и преведе један запис у други 

-објасни положај праве у координатном систему у зависности од 

коефицијената k и n 

-одреди једначину праве одређену датом тачком и датим 

коефицијентом правца 

-одреди једначину праве одређену датим двема тачкама 

-примени услов паралелности две праве 

-израчуна растојање тачке од праве 

-преведе општи облик једначине круга у експлицитни 

-одреди положај круга у Декартовом координатном систему и 

полупречник круга 

-Аналитичка геометрија у равни: Гаусов 

алгоритам применити само на конкретне 

примере. Истаћи да је аналитичка 

геометрија на одређен начин спој алгебре и 

геометрије: приступ геометрији помоћу 

координата омогућава да се разни ликови 

(објекти) опишу алгебарским једначинама. 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа 

-Елементи финансијске математике: 

користити што више конкретних примера из 

живота. 
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6 -Стицање основних 

знања о низовима 

-препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

-препозна аритметички низ, објасни шта су n и d и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова аритметичког низа 

-препозна геометријски низ, објасни шта су n и q и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова геометријског низа 

Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

4. усмену проверу знања 

5. писмену проверу знања 

6. тестове знања 
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7 -Стицање основних 

знања из елемената 

финансијске 

математике 

-зна шта је пропорција, умеће да је примени 

-зна шта је каматни рачун од сто (време дато у годинама, 

месецима или данима) 

-зна шта је каматни рачун више сто и ниже сто 

-зна шта је меница и на који начин се употребљава 

-разуме начин по коме функционише рачун штедног улога 

-зна шта су потрошачки кредити и како се обрачунава камата 

-зна појам сложеног каматног рачуна 

-покаже разлику између простог и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

Оквирни број часова по темама: 

• Експоненцијална и логаритамска 

функција 14 часова 

• Тригонометријске функције 14 

часова 

• Аналитичка геометрија у равни 15 

часова 

• Низови 6 часова 

• Елементи финансијске математике 7 

часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (2 по полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.час

ова 

 

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. 
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16 -Проширивање знања 

о функцијама 

 

-дефинише појам фунцкије и врсте функције (1-1, НА и 

бијекција) 

-користи експлицитни и имплицитни облик функције 

-објасни монотоност функције, ограниченост, парност, 

периодичност и израчунава нуле функције 

-одреди инверзну функцију задате једноставне функције 

-одреди сложену функцију од две задате функције 

-нацрта и анализира елементарне функције  

-одреди граничну вредност функције 

-наброји важне лимесе 

-одреди асимптоте дате функције 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 
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18 -Стицање основних 

знања о изводу 

функције 

-објасни проблем тангенте у датој тачки и проблем брзине 

-дефинише појам извода 

-примени правила диференцирања 

-одреди извод сложене функције 

-примени таблицу елементарних извода 

-одреди екстремне вредности применом извода 

-одређује монотоност применом извода 

-испита и нацрта график једноставних функција 

-подстицати ученике на размишљање 

и самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 

активност ученика 

-инсистирати на прецизности, 

тачности, систематичности и 

уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену 

савремених технологија 

-Функције: Значајније особине 

истаћи у приказу елементарних 

функција. За приказивање графика 

елементарних функција користити 

рачунар. Појам граничне вредности 

усмерити на ближе одређење појма 

непрекидности и за испитивање 

функције на крајевима домена, тј. 

налажење асимптота. Све садржаје 

обрадити на примерима 

једноставнијих функција. 

-Извод функције: Примењујући знае 

из аналитичке геометрије о правој 

увести ученике у област 

диференцијалног рачуна. Појам 

прираштаја представити графички.  

3. 

К
о

м
б

и
н

а
т
о

р
и

к
а

 

8 -Стицање основних 

знања из 

комбинаторике 

-примени правило збира и правило производа 

-одреди број пермутација датог скупа 

-одреди број варијација датог скупа 

-одреди број комбинација датог скупа 

-напише пермутације (варијација, комбинације) датог скупа од 

највише четири члана 

-одреди k-ти биномни коефицијент у развоју бинома на n-ти 

степен 
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4. 

В
ер

о
в

а
т
н

о
ћ

а
 и

 с
т
а

т
и

ст
и

к
а

 

14 -Стицање основних 

знања о вероватноћи 

и статистици 

-уочи случајне догађаје 

-препозна који су догађаји могући, повољни, сигурни, немогући 

-израчуна вероватноћу преко класичне дефиниције вероватноће 

(статистичке дефиниције вероватноће) 

-одреди условну вероватноћу догађаја А у односу на догађај В 

-наведе пример случајне променљиве 

-примени расподелу вероватноћа познату под називом биномна 

расподела 

-израчуна нумеричке карактеристике случајних променљивих 

(математичко очекивање, дисперзију, медијану и мод) 

-препозна основне појмове статистике 

-формира статистичке табеле и на основу њих да графички 

прикаже податке 

-израчуна одређене карактеристике случајног узорка 

(аритметичку средину узорка, медијану узорка, мод узорка и 

дисперзију узорка) 

Све садржаје обрадити на примерима 

једноставнијих функција. 

-Комбинаторика: при решавању 

задатака пребројавања разматрати 

варијације, пермутације и 

комбинације комбинаторним 

проблемима у којима нема понављања 

(без понављања). При обради новог 

градива користити што више 

конкретних примера из живота. 

-Вероватноћа и статистика: при 

обради новог градива користити што 

више конкретних примера из живота и 

струке. 

Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

4. усмену проверу знања 

5. писмену проверу знања 

6. тестове знања 

Оквирни број часова по темама: 

• Функције16 часова 

• Извод функције 18 часова 

• Комбинаторика 8 часова 

• Вероватноћа и статистика 14 

часова 

У току школске године предвиђена су 

4 писмена задатка (2 по полугодишту). 

За реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 

 

Кључни појмови садржаја: 

 

Корелација са другим предметима: 

-Физика 

-Хемија 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

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. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање ученика за 

коришћење основних могућности 

рачунарског система 

класификује фазе историјског 

развоја рачунара  

наведе примере употребе РС у 

свакодневном животу 

дефинише појмове хардвера и 

софтвера  

објасни Фон Нојманов модел 

рачунара  

разликује јединице за меру 

количине података  

разликује основне компоненте 

рачунара  

разликује факторе који утичу на 

перформансе рачунара  

разликује врсте софтвера  

дефинише оперативни систем 

(ОС) и наводи његове главне 

функције  

подешава радно окружење ОС  

хијерархијски организује 

фасцикле и управља фасциклама и 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење остварености исхода 

Тестове практичних вештина 
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датотекама  

разликује типове датотека  

користи текст едитор оперативног 

система 

црта помоћу програма за цртање у 

оквиру ОС  

инсталира нови софтвер  

компресује и декомпресује 

датотеке и фасцикле  

обезбеђује заштиту рачунара од 

штетног софтвера  

инсталира периферне уређаје  

наводи примере и предности 

умрежавања рачунара  

манипулише дељивим ресурсима у 

локалној мрежи  

управља штампањем докумената  

примењује здравственe и 

сигурноснe мерe заштите при 

коришћењу рачунара  

објасни утицај коришћења 

рачунара на животну средину  

примењује и поштује законскa 

решења у вези са ауторским 

правима и заштитом података 

 

2. 
Обрада текста 
 

14 Оспособљавање ученика за рад са 

програмима за обраду текста 

подешава радно окружење 

програма за обраду текста  

управља текстуалним 

документима и чува их у 

различитим верзијама  

креира и уређује текстуалне 

документе  

креира и уређује табеле  

уметне објекте у текст и 

модификује их  

направи циркуларна писма  

подешава параметре изгледа 

странице текстуалног документа  

проналази и исправља правописне 

и словне грешке помоћу алата 
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уграђених у програм за обраду 

текста.  

прегледа и штампа текстуални 

документ. 

 

3. Табеларни прорачуни 14 Оспособљавање ученика за рад са 

програмом за табеларне прорачуне 

подешава радно окружење 

програма за табеларне прорачуне  

управља табеларним документима 

и чува их у различитим верзијама  

уноси податке различитих типова 

– појединачно и аутоматски 

 измени садржаје ћелија  

сортира и поставља филтере  

манипулише врстама и колонама  

организује радне листове  

уноси формуле у ћелије  

форматира ћелије  

бира, обликује и модификује 

графиконе  

подешава изглед странице за 

штампање табеларног документа  

исправља грешке у формулама и 

тексту  

прегледа и штампа табеларни 

документ 

 

4. Слајд - презентације 

 

10 Оспособљавање ученика за израду 

слајд – презентација и њихово 

презентовање 

подешава радно окружење 

програма за израду слајд – 

презентације 

управља слајд – презентацијама и 

чува их у различитим форматима и 

верзијама 

додаје и премешта слајдове  

припреми презентацију у складу са 

правилима и смерницама за израду 

презентације 

користи различите организације 

слајда  

уноси и форматира текст на слајду  

додаје објекте на слајд  

уноси белешке уз слајд  

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење остварености исхода 

Тестове практичних вештина 
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подешава позадину слајда  

користи и модификује готове 

дизајн – теме  

додаје и подешава анимационе 

ефекте објектима  

бира и подешава прелазе између 

слајдова 

израђује интерактивне слајд 

презентације  

разликује врсте погледа на 

презентацију  

припрема за штампу и штампа 

презентацију  

подешава презентацију за јавно 

приказивање;  

припрема презентације за 

приказивање са другог рачунара  

излаже слајд-презентацију 

 

5. Интернет и електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање ученика за 

коришћење Интернета и 

електронску комуникацију 

објасни појам и структуру 

Интернета 

разликује начине повезивања 

рачунара са Интернетом  

разликује Интернет – сервисе  

објасни појмове хипертекста и 

WWW  

користи садржаје са веба (WWW – 

сервиса)  

проналази садржаје на вебу 

помоћу претраживача  

процењује садржаје са веба на 

критички начин  

преузима садржаје са веба  

комуницира путем електронске 

поште 

разликује предности и недостатке 

електронске комуникације  

користи разноврсне Интернет – 

сервисе  

попуњава и шаље веб – базиране 

обрасце  



 

264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

објашњава појам електронског 

пословања  

примени сервис „у облаку“  

објашњава могуће злоупотребе 

Интернета  

примењује безбедносне мере 

приликом коришћења Интернета 

 примењује правила лепог 

понашања на мрежи  

поштује ауторска права за 

садржаје преузете са мреже 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

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: 64     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о настанку 

модерне српске државе и 

најважнијим одликама српске 

државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском 

одредницом. 

На почетку модула ученика 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, планом 

рада и начина оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се 

реализује кроз теоријску 

наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске државе.  

Разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и поново 

настала српска држава. Наведе и 

упореди одлике српске дежавности. 

Место реализације 

наставе:Учионица или 

одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити 

кроз: праћење, тестове знања 

и усмено испитивање. 

   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

Уочи утицај европских 

револуционарних збивања на развој 
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државности. 

Разумевање најзначајнијих идеја 

модерног доба и њиховог утицаја 

на стварање српсдке државе. 

српске националне и државне идеје. 

Објасни узроке и последице српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876.-1878, Балканских ратова и 

Великог рата. 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и постоји 

српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које 

су вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у 

српској револуциј, развоју институција 

и формирању модерног политичког 

система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и носиоцима 

идеје. 

Изведе закључак о значају уставности 

за развој модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о одликама 

југословенске државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као 

републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

   Проширивање знања о положају 

српског народа у југословенској 

држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

3. Достигнућа српске 

културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о вишевековном 

континуитету српске културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања 

на културна кретања. 
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   Сагледавање српске културе као 

део европског културног наслеђа. 

Проширивање знања о највишим 

дометима и представницима 

српске културе. 

Опише одлике свакодневног живота 

Срба у различитим епохама. 

 

   Развијање свести о значају 

образовања за општи културни 

напредак. 

Упореди одлике српске културе 

различитих периода. 

 

   Уочавање промена у свакодневном 

животу код Срба кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне 

за развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у савременом 

свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима. 

 

   Проширење знања о 

најзначајнијим међународним 

организацијама и чланству Србије 

у њима. 

Разуме место и улогу Србије у 

савременом свету.Утврди значај 

чланства Србије у међународним 

организацијама. 

 

   Проширивање знања о 

последицама научно-технолошког 

развоја на живот савременог 

човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у 

свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Латински језик 

Разред: први 

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: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

-Ученик треба да научи да чита непознат текст на латинском језику 

- Циљ наставе предмета је савладавање стручне терминологије и њихова примена у стручним предметима 

- овладају одређеним фондом интернационалних речи, пореклом из класичних језика, значајних за даље образовање и школовање  

- Науче известан број изрека на латинском језику 

 

 

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. Уводни час 1 

Ученик треба да зна када је 

настао латински језик,  да је 

био универзални језик 

споразумевања у науци и 

међу образованим људима, 

зашто данас учимо латински 

језик 

Ученику је јасно када је настао 

латински језик, колико дуго је 

опстао, да је био универзални 

језик споразумевања у науци и 

међу образованим људима, 

зашто данас учимо латински 

језик 

 

- 

2. Читање 

  

4 Ученик треба да научи да 

течно чита непознат текст на 

латинском без грешке. 

Ученик може да течно чита 

непознат текст на латинском 

без грешке. 

Групни рад, усмено 
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3. Медицинска 

терминологија- 

анатомска 

номенклатура 

3 Ученик треба да научи 

основне термине из 

медицинске терминологије , 

да их користи на стручним 

предметима 

Ученик репродукује основне 

термине из медицинске 

терминологије , користи их на 

стручним предметима, 

повезује са сликама  

Групни рад, усмено 

4. Медицинска 

терминологија- 

делови тела и 

положаји на телу  

3 Ученик треба да научи 

основне термине из 

медицинске терминологије , 

да их користи на стручним 

предметима 

Ученик репродукује основне 

термине из медицинске 

терминологије , користи их на 

стручним предметима, 

повезује са сликама 

Групни рад, усмено 

5. Медицинска 

терминологија- 

локомоторни 

систем: кости и 

мишићи 

6 Ученик треба да научи 

основне термине из 

медицинске терминологије , 

да их користи на стручним 

предметима 

Ученик репродукује основне 

термине из медицинске 

терминологије , користи их на 

стручним предметима, 

повезује са сликама 

Групни рад, усмено 

6. Медицинска 

терминологија- 

респираторни 

систем 

3 Ученик треба да научи 

основне термине из 

медицинске терминологије , 

да их користи на стручним 

предметима 

Ученик репродукује основне 

термине из медицинске 

терминологије , користи их на 

стручним предметима, 

повезује са сликама 

Групни рад, усмено 

7. Медицинска 

терминологија- 

дигестивни систем 

3 Ученик треба да научи 

основне термине из 

медицинске терминологије , 

да их користи на стручним 

предметима 

Ученик репродукује основне 

термине из медицинске 

терминологије , користи их на 

стручним предметима, 

повезује са сликама 

 

Групни рад, усмено 

8. Медицинска 

терминологија- 

нервни систем 

3 Ученик треба да научи 

основне термине из 

медицинске терминологије , 

да их користи на стручним 

предметима 

Ученик репродукује основне 

термине из медицинске 

терминологије , користи их на 

стручним предметима, 

повезује са сликама 

 

Групни рад, усмено 
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9. Медицинска 

терминологија- 

уринарни систем и 

систем полних 

органа 

3 Ученик треба да научи 

основне термине из 

медицинске терминологије , 

да их користи на стручним 

предметима 

Ученик репродукује основне 

термине из медицинске 

терминологије , користи их на 

стручним предметима, 

повезује са сликама 

 

Групни рад, усмено 

10. Изреке на 

латинском језику 

3 Ученик треба да усвоји 

известан број изрека на 

латинском језику 

Ученик је пронашао, усвојио, 

репродуковао и повезао са 

животним ситуацијама 

известан број изрека на 

латинском језику 

Групни рад, усмено, пано 

Кључни појмови садржаја: 

Стручна терминологија; анатомаска номенклатура, локомоторни систем, нервни систем, респираторни систем, дигестивни систем, урогенитални систем, изреке на 

латинском језику 

Корелација са другим предметима: 

Корелација се изводи са српским језиком и стручним предметима као што су анатомија и физиологија и сродни предмети у области ветерине 



 

271 

 

 

 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Физика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму.за подручје 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     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

--Циљ наставе физике је да омогући упознавање основних физичких закона о методама физичког истраживања, стицање основа за разноврсну примену физике у раду и у 

друштву, оспособљавање ученика за решавање физичких задатака, развијање радних навика и умења и њихове  заинтересованости за физику. 

 

 

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. Осцилације и таласи 8 Развијање знања о осцилаторном 

кретању и таласима 

Разуме осцилаторно кретање и 

таласе 

Испитивање 

Тестирање 

Рачунски задаци 

2. Флуиди 8 Развијање знања о својствима 

течности и појавама у течности 

Разуме законитости у течности Демонстрациони огледи 

Тестирање 

Рачунски задаци 

3. Једносмерна и 

наизменична струја 

8 Унапређивање знања о 

једносмерној и наизменичној струји 

Примени знање о једносмерној 

струји 

Рачунски задаци 

Демонстрациони огледи 

Испитивање 

4. Електромагнетне појаве 12 Усвајање основних појмова из 

електромагнетизма 

Дефинише магнетно поље 

,Лоренцову силу, Амперову 

силу 

Рачунски задаци 

Демонстрациони огледи 

Испитивање 

5. Основе савремене  

физике 

28 Усвајање основних појмова 

атомске и нуклеарне физике 

Да разуме појам фотона, 

фотоефекта, 

Двојне природе светлости 

Рачунски задаци 

Демонстрациони огледи 

Испитивање 

Кључни појмови садржаја:фреквенција, таласна дужина , енергија, фотон, фотоефекат 

Корелација са другим предметима:математика, хемија, екологија, стручни предмети 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Географија 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практична 

настава: 

Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 0 0 0 64 

Недељни фонд часова: 2 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних н друштвених наука; 

Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и Југоисточној Европи; 

Стицање нових и продубљених знања о природи Србије и њеном утицају на живот и привредне делатности људи; 

Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва; 

Стицање знања о проблемима демографских разлика и значају њиховог превазилажења за свеукупнoм друштвено-економском 

развитаку наше земље; 

Формирање свести о планирању породице са становишта сгварања могућности за постизање економске стабилности породице и дру  

штва као целине; 

Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

Развијања способносги учења истраживања и критичког мишљења, 

Стипање знања о савременим друштвено-географским токовима у светској привреди и њеним фундаменталним везама са  

становништвом и природном  средином.; 

Стипање знања о савременим друштвено-географским карактеристикама Србије; 

Стварање реалне слике о Србији н њеном положају у глобалним интеграцијским процесима; 

Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у  

мултиетничкој, мултикултуралној и мултијезичком свету; 

Оспособљавањс ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање; 

Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју; 

Оспособљавање ученика да користе писане, графичке и ликовне изворе информација, да их анализирају и примењују у процесу учења и  

истраживања. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфичнициљеви и 

задаци 

(циљевимодула) 

ИСХОДИ 

Позавршеткутемеученикћебити у стањуда: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИобразовн

ихстандарда, исхода, 

циљеваучења 
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1. Увод 2 Стицање знања о 

предмету проучавања, 

подели, значају и 

месту географијеу 

систему наука 

Уочавање и схватање 

корелативних односa 

између географије и 

других природних и 

друштвених наука 

1. дефинише предмет,изучавања, значај,  

развој и местогеографије у систему  

наука 

2. разликује природне и друшгвене елементе  

географскогпростора и схвата њиховеузајамне  

узрочно-последичне везеи односе. 

з. одреди место географијеу систему наука 

4.препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

Вредновање остварености  

исхода вршитикроз: 

1 праћење остварености  

исхода 

   2.тестови знања 

3. усмена провера 

2. Савремене 

компоненте 

географског 

положаја Србије 

4 Проширивање знања о 

положају, месту и 

улози Србије на 

Балканском 

полуострву и 

Југоисточној Европи 

уочавњем општих 

географских 

карактеристика. 

Сагледати сложене 

друштвено - 

економске процесе и 

промене у 

југоисточној Европи 

на Балканском полуо 

стрву и у нашој 

држави. 

1. дефинише појам и функције државних  

граница , разуме државно уређење Србије  

и познаје државна обележја грб,застава и  

химна 

2. лоцира на карти положај и всличину  

територије Србије уз кратак опис битних 

карактеристнка граница са суседнимземљама. 

3. дефинише појам  Југоисточна Европа ,  

лоцира на карти Балканско полуострво и  

идентификује његове  

опште географске  

карактеристике: физичке, културне и 

демографске 

4. анализира промене на  

политичкој карти  Балканског 

полуострва: настанак и  распад Југославије,  

стварање нових држава и облици њихове  

сарадњедефинише појам  

географски положај и  наведе његову поделу 

5. одреди укупан  

географски положај  Србије (повољан, 

неповољан), анализом  

својстава чиниоца који га  формирају:апсолутни 

и  релативни положај 

6. дискутује, коришћењем  карте, о предностима 

и  недостацима географског  положаја Србије 

 

3. Природни 

ресурси Србије 

и њихов 

економско 

географски 

12 Стицање нових  

продубљених знања о  

природи Србије и њеном  

утицају на живот и  

привредне делатноети људи 

• одреди у геолошком  

саставу Србије  заступљеност стена  

различите старости,  састава и порекла  

значајних за појаву  руда и минерала 

• лоцира у оквиру  

тестови знања 

усмено одговарање 

нема карта 
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значај Сагледавање физичко-  

Географских компонената  

простора 

Србијеиразумевање  

њиховог значаја за живот  

људи и могућности развоја  

привреде. 

 

геотектонске  структуре Србије,  

велике целине;  

Српско-македонска  маса, Карпато- 

балканиди,Унутрашњи  динариди, 

Централни  динариди н Панонска  

депресија и објасни  њихов постанак  

(деловање  унутрашњих  

тектонских и  спољашњих сила) 

• идентификује основне 

макро-целине рељефа Србије: Панонски  

басен и Планинска  област 

• кратко опише  постанак Панонског  

басена,одвоји  Панонску Србију:  

Панонску низију и  јужни обод  

Панонскогбасенаса  прегледом главних  

елемената рељефа 

 

• објасни елементе и  факторе климе.  

разликује климатске  типове у Србији и  

њихове одлике 

 

• направи преглед  водног богатства  Србије: 

одреди на карти развођа сливова,  

лоцира транзитне и  домаће реке, објасни  

постанак, поделу и  

значај језера и  термоминералних вода 

• закључује о  економском значају  

вода: снабдевање  насеља, наводњавање  

тла, за производњу  хидроенергије,  

пловидбу, рибарство и  туризам 

• дискутује о     загађивачима,  

• последицама и мерама  заштите 

• дефинише појам  земљиште (тло),  

дреди типове тла на  простору Србије,  

њихов састав и  карактер 

• познаје утицај  физичко-географских  

фактора на формирање  типова вегетације и  

разноврсност  животињског света  панонске 

и планинске  области Србије 

• дефинише: појам  природна средина.  

предмет проучавања  заштите природе,  

значај заштите и  унапређивања природе 
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• наведе елементе  природне средине,  

загађиваче воде,  

ваздуха, земљишта;  последице загађивања  

и мере заштите. 

• препозна појаве штетне  

по развој. природно и  културно окружење и  

способност да  активноучествујеу  њиховој 

заштити,  обнови и  унапређивању, 

• дефинише : парк  

 природе, предео  изузетних одлика.  

резерват природе,  

споменик природе и  природне реткости. 

• Разликује заштићена  

природна добра у  Србији: Голија,Фру  

шка гора, Ћердап,   Тара и др. 

4. Становништво 

Србије  

10 Проширивање знања о  

демографском развоју и  

распореду становништва у  

Србији. 

Уочавње демографских  

проблема и могућиости  

њиховог превазилажења за  

свеукуппи друштвено-  

економски развитак наше 

земље 

Формирање свести о 

неговању националног и  

културног идентитета 

• опише антропогеографска обележја и 

историјско- 

географски континуитет насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и 

територијални  

размештај становништва у Србији 

• укаже на промену броја становника Србије и 

наведе  

факторе који условљавају промене 

становништва. 

• уз помоћ граичких метода анализира 

основне  

демографске одлике; да их објашњава, врши 

предвиђања  

и изводи закључке. 

• дефинише појмове: наталитет, морталитет и 

природни  

прираштај. 

• дефинише појам миграције и разликује 

типове и видове  

миграција 

• објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка,  

економска, социјална, национална) 

• разликује појмове: иационалног, етничког и 

културног  

тестови знања 

усмено одговарање 

нема карта 
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идентитета 

• изгради став о једнаким правима људи без 

обзира на  

расну, националну, верску и другу 

припадност. 

• објаски демографске проблеме и 

популациону политику 

• разликује оазну, компактну и појединачну 

насељеност  

српског становништва у подручјима 

непосредног и  

ширег окружења 

• објасни основне карктеристике 

становништва Републике  

Српске 

• лоцира аутохтоне српске територије (северни 

делови  

Далмације, Лика, Кордуи, Банија, Славонија 

и Барања) 

• објасни радне миграције у евопске земње и 

нменује  

државе и градове у којима има нашег 

становништва 

• објасни исељавање нашег становништва на 

ваневропске  

континенте 

• разликује фазе у исељавању Срба у 

прекоокеанске земље 

• именује државе и градове у којима живи 

наше  

становништво 

објасни однос и везе дијаспоре и Србије 

5. Насеља Србије 8 Проширивање знања о 

насељима и 

факторима њиховог 

развоја 

Разумевање вредноети 

сопственог културног 

наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама 

Проширивање знања о 

насељима и факторима њиховог развоја 

Разумевање вредноети 

сопственог културног наслеђа и повезаности са 

другим културама и традицијама 

Развијање свести о вредности и значају 

аитропогеиих културних добара 

Уочавање трансформације 

насеља и њихових 

тестови знања 

усмено одговарање 

нема карта 
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Развијање свести о 

вредности и значају 

аитропогеиих 

културних добара 

Уочавање 

трансформације 

насеља и њихових 

мрежа и система 

мрежа и система  

 

 

 

6. Привреда 

Србије 

10 Проширивање и  

продубљивање знања о  

привреди Србије и њеним  

основним карактеристикама 

Сагледавање потенцијала и  

могућности Србије за њену  

конкурентност у светској  

привреди 

- анализираутицај природних и друшгвених 

чиниоца на  

условљеност развоја и размештаја привреде 

Србије и  

групише гране привреде по секторима 

- објасни како природни и друштвени 

факториутичу на развој и размештај 

пољопрнврсле Србије 

- дефинише гране пољопривреде у ужем 

смислу  

(земљорадња и сточарство) и ширем смислу 

(шумарство,  

лов и риболов), наведе значај 

пољопривреде 

- препозна основне функције шумарства, 

значај шума,  

факторе који их угрожавају и мере заштите 

- утврди значај лова и риболова 

- дефинише значај енергетике и рударства; 

наведе  

енергетске ресурсе и минералне сировине и 

направи  

њихов картографски преглед на територији 

Србије 

- објасни појмове: индустрија и 

инЈустрпјализација,  

одрживи развој и наведе факторе развоја и 

размештаја.  

поделу индустрије и њен значај 

- анапизираутицај природних и дру штвених 

фактора на  

развој саобраћаја, кратко опише врсте 

саобраћаја и  

тестови знања 

усмено одговарање 

нема карта 
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њихов значај 

- направи каргографски преглед главних 

друмских и  

железннчких правацау Србији. пловних 

река н канала.  

већих лука и аеродрома 

- дефинише појмове: трговина, трговински и 

платни  

биланс и одреди значај трговинеанализира 

утицај  

природних и друштвених фактора на развој 

туризма,  

дефиншие и наведе поделу туризма 

7. Регионалне 

целине Србије 

10 Стицање и 

проширивање 

Географских знања о 

регионалним 

целинама Србије и 

сагледавање њихових 

специфичности 

I. дефинише појам регије и направи 

картографски преглед 

регионалних целинаСрбије 

2. лоцира на картн Србије границе Војводине и 

њених 

предеоних целина и препозна њене природне и  

друштвенеодлике 

4. потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља  

инаведе њихове природне и друштвене 

одпике 

5. препозна на карти Србије границе Западне 

Србије и  

опишењене природне и друштвене одлике 

6. идентификује на карти Србије Старовлашко-

рашку висију  

узанализу њених природних и друштвених 

одлика 

6. лоцира на карти Србије границе Источне 

Србије и наведе 

њене природне и друштвене одлике 

7. препозна на карти Србије границе Јужног 

Поморавља и препозна његове природне и 

друштвене одлике 

8. потврди на карти Србије границе Косова и 

Метохије и 

дискутује о његовим природним и друштвеним 

одликама  
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Кључни појмови садржаја: 

• Постанак и размештај 

насеља Србије. 

• Подела насеља.Сеоска, 

градска, приградска ипривремена. 

• Градски центри и њихова 

улогау регионалној организа- 

цији Србије 

• Особине( појасеви) развоја 

Србије: Дунавско-савска, 

Велико-моравска и Јужно- 

моравска 

• пољопривреда-развој. значај и подела 

Шумарство, лов и риболов 

Рударство и енергетика 

Индустрија-појам, подела, структура и значај 

Саобраћај и трговина 

Туризам. 

Корелација садругим предметима 

Српски језик и књнжевност 

Историја 

Стручни предмети у зависности од образовног профила 

Грађанско васпитање 

Верска настава 
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Образовни профил: Ветеринарски  техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: први 

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: 

- Циљ овог предмета је да ученици стекну знање о хемијским појавама и процесима на основу теорије и експеримента; развијање функционалног знања као подршке за 

изучавање стручних предмета:  разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава; препознавање и примена хемијских  знања у пракси и свакодневном 

животу; разумевање значаја хемијске производње за потребе струке; развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на биљке, животиње и здравље људи; развој 

одговорности, систематичности, прецизности, позитивног става према учењу, комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад. 

 

Ред.број 

 

Назив  модула 

 

Број 

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. 

 

Структура супстанце 

 

 

 

 

10 

Размевање корпускуларног концепта 

структуре супстанци, односа између 

структуре супстанци и њихових 

својстава; развој хемијске писмености 

кроз симболичка представљања 

атома, молекула и јона, електронских 

конфигурација и веза. 

-Објасни електронеутралност атома; -разуме 

појам изотопа и примену у медицини;  

- објасни структуру електронског омотача; 

-да  напише , одреди валентне електроне и 

положај атома у периоди на основу 

електронске конфигурације; 

- разликује атом од јона;  

-објасни узрок хемијског везивања атома 

-објасни типове хемијских веза, да  

разликује и прикаже начин стварања 

хемијских веза;  

-објасни појам електронегативности; - 

објасни енергију јонизације и афинитет 

према електрону;  

-препозна када се и како формира 

водонична веза и њен значај у биолошким 

системима 

- дефинише релативну атомску и 

 

-праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

-писана провера знања 
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молекулску масу 

 

 

2. 

 

 

Дисперзни системи 

 

 

6 

Разумевање односа између 

квалитативног и квантитативног 

састава (односа) дисперзног система и 

његових својстава; 

- развој хемијског мишљења и 

осетљивост на проблеме решавањем 

конкретних проблемских ситуација 

које укључују припрему и примену 

раствора у свакодневном животу и 

пракси. 

- разуме да су дисперзни системи смеше 

више чистих супетанци 

- разликује дисперзну фазу и дисперзно 

средство 

- објасни појам хомогене смеше 

- објасни везу између величина честица 

раствора и врсте раствора 

- зна појам и разуме примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида у 

пољопривреди 

- користећи предходна знања о структури 

супстанце предвиди растворљивост 

одређене супстанце 

- разуме појам засићених, незасићених и 

презасићених раствора 

- разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

- разуме утицај температуре и притиска на 

растворљивост гасова 

- израчуна масени процентни садржај 

раствора 

- израчуна количинску концентрацију 

раствора 

 

-праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

-писана провера знања 

 

 

3. 

 

Хемијске реакције 

 

15 

Разумевање одржања материје кроз 

принципе одржања масе и енергије у 

процесу одигравања хемијских 

реакција; развој хемијске писмености 

кроз представљање хемијских 

реакција; развој хемијског мишљења 

и осетљивост за проблеме кроз 

решавање стехиометријских задатака; 

разумевање хемијске равнотеже и њен 

значај у свакодневном животу и у 

струци. 

-разуме да хемијска промена значи 

настајање нових супстанци, раскидањем 

старих и стварањем нових хемијских веза 

-разликује типове хемијских 

реак циј а( анализа,с и нтеза, су п ститу циј 

а, адиција, оксидо-редукција...) 

-одреди реактанте и производе хемијских 

реакција 

-напише једначине за хемијске реакције 

-примени и користи знања из 

стехиометријског израчунавања 

-разуме зашто су неке реакције егзотермне а 

неке ендотермне 

-разуме да је активни судар услов за 

одигравање хемијске реакније 

-напише израз за брзину хемијске реакције 

применом Законао дејству маса 
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-објасни који фактори утичу на брзину 

хемијске реакције и како утичу 

-разликује коначне и равнотежне хемијске 

реакције 

-разуме појам хемијске равнотеже 

-разуме значај хемијске равнотеже за 

процесе из свакодневног живота 

-објасни појам електролита 

-разуме појам јаки и слаби електролити 

-прикаже електролитичку дисоцијацију 

киселина, база и соли хемијским 

једначинама 

-прикаже јонизацију воде хемијском 

једначином 

-разуме значење појама рН вредности 

-разуме шта је кисела, базна и неутрална 

средина расгвора 

-процени значај рН вредности раствора које 

користи у професионалном раду 

-објасни процесе оксидације и редукције као 

отпуштања и примања електрона 

-схвати да је у оксидо-редукционим 

реакцијама број отпуштених електрона  

једнак броју примљених електрона  

- разуме шта је оксидациони број и како се 

одређује оксидациони број атома у молекулу  

- разуме да се при оксидацији оксидациони 

број повећава, а при редукцији оксидациони 

број смањује 

- одреди коефициенте у оксидо-

редукционим једначинама методом 

електронског биланса 

 

 

 

4. 

 

 

Хемија елемената и 

једињења 

 

 

31 

-Сагледавање значаја примене 

елемената и једињења у свакодневном 

животу и у струци; 

 

-Разумевање условљености сличних 

физичких својстава угљоводоника 

природом атома који изграђују 

њихове молекуле,  

- разликује метале,неметале и металоиде  

- разуме периодичност промене структуре и 

својстава елемената у ПСЕ разуме стабилну 

електронску конфигурацију племенитих 

гасова  

- објасни како се мења реактивност 

елемената у групи код метала и неметала са 

порастом атомског броја  

 

-праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

-писана провера знања 
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- Разумевање условљености 

хемијских својстава угљоводоника 

типом везе у њиховом молекулу; -  - 

Развијање хемијске писмености 

писањем рационалних и структурних 

формула; 

-  Разумевање значаја угљоводоника у 

свакодневном животу и струци. 

- напише једначине стварање оксида са 

металима и неметалима 

- одреди карактер оксида , објасни и напише

  

једначине хемијских реакција  

-напише једначине реакције стварања  

хидроксида  

-напише једначине реакције неутрализације 

разуме појам тврдоће воде у функцији 

струке 

 - објасни значај следећих елемената: Nа, К, 

Мg,  Са, А1, С, N,   Р, О, S, С1 и неких  

њихових једињења за свакодневни живот 

- разуме и објасни појам вештачких ђубрива 

и ефекте њихове претеране употребе  

- разуме појам биогени елементи  

- разуме улогу елемената и њихових 

једињења  

код биљака и животиња 

-зна општа својства прелазних метала 

- зна употребу једињења гвожђа и бакра  

-разуме и објасни штетно дејство неких 

супсанци на биљни и животињски свет 

- наведе основна својства угљениковог атома 

- разуме појам хибридизације на примеру 

угљениковог атома 

- изводи називе угљоводоника на основу 

задате рационалне структурне формуле  

-напише рационалне структурне формуле 

угљоводоника на основу њиховог назива 

- разликује структурну, геометријску и 

оптичку изомерију 

-препозна оптички активно органско 

једињење на основу формуле 

-познаје својства и поступке добијање 

алкана, алкена, алкина и арена 

-на различитим примерима објасни и помоћу 

хемијских једначина прикаже реакције 

супституције 

-на различитим примерима објасни и помоћу 

хемијских једначина прикаже реакције 

адиције 
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-објасни и хемијским једначинама прикаже 

значај алкил-халогенида 

 

5. 

 

Хемијски аспекти 

загађивања  животне 

средине 

 

 

2 

- Разумевање и просуђивање начина 

одлагања и уништавања хемијских 

загађивача животне средине; 

- развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и 

професионалном раду;  

- оспособљавање за заштиту од 

потенцијалних ризика у хемији и 

адекватно реаговање при незгодама у 

хемијској лабораторији и 

свакодневном животу. 

- разуме и објасни штетно дејство неких 

супстанци на животну ередину и здравље 

људи 

- објасни како настаје аерозагађење 

- објасни својства примарних и секундарних 

загађивача 

- разуме и објасни настајање и последице 

"киселих киша" 

- разуме и објасни иастајање и последице 

ефекте "стаклене баште” 

-објасни како настају отпадне воде  

- објасни изворе загађивања земљишта  

- разуме начине правилног одлагања 

хемијског и медицинског отпада 

 

-праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

-писана провера знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Атом, молекул, хемијске везе, раствор, растварач, растворена супстанца, растворљивост, процентни састав раствора, хемијске реакције, (реактант, продукт), киселине, базе, 

соли, оксиди, рН вредност, ПСЕ, метали, неметали металоиди, племенити гасови, биогени елементи, 

угљоводоници, изомерија, животна средина, отпад. 

Корелација са другим предметима: 

Биологија 

Физика 

Патологија 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: Други 

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

• - Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

• Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у стругш; 

• Развој хемијске научне писмености и спосооности комуникације у хемији; 

• Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација; 

• Препозиавање, разумевање н прнмсна хемијских знањау пракси и свакодпевном животу; 

• Разумевање значаја хемијске пронзводње за потребе струке; 

• Развој способносги за сагледавање потенпијалних ризика, могућности иревенције и мера заштите при незгодама у хемијсим         лабораторијама и 

свакодневном животу; 

• Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу м у професионалном раду; 

• Развој осетл.ивости за лроблеме и способности решавања проблема, логичког. каучног и криггичког мишљења: 

• Развој одговорности, систематичности, препизности и позитивног става према учењу: 

• Развој комуникативности п спремности за сарадњу и тимски рад: 

• Развој свеети о штетним ефектима хемијских супстанци на биљке, животиње и здравље људи ; 

• Развој свесги о повезаности хемије сатехничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама; 

• Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању; 

• Разумевање значаја хемије у функцији одрживог развоја. 

 

 

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. Органска 

кисеонична 

једињења 

15 • Разумевање појма 

функционалне групе у органским 

молекулима 

• Разумевање условљености 

• разликује органска кисеонична 

једињења по функционалним групама 

• напише формуле алкохола и 

објасни њихову номенклатуру 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 
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физичких и хемијских својстава 

органских супстанци природом и 

положајем функционалне групе у 

молекулу 

• Разумевање функционалне 

групе као критеријума за 

класификацију органских 

супстанци 

• Разумевање структуре 

хидроксилне функционалне групе 

• Разумевање условљености 

физичких и хемијских својстава 

алкохола, фенола и етара 

структуром њихових молекула 

• Сагледавање значаја 

примене алкохола, фенола иетара у 

струци и у свакодневом животу 

• Разумевање структуре 

карбонилне функционалне групе 

• Разумевање условљености 

физичкихи хемијских својстава 

карбонилних једињења структуром 

њихових молекула 

• Сагледавање значаја 

примене алдехида и кетона у 

струци и усвакодневном животу 

• објасни физичка и хемијска 

својства алкохола 

• наведе најважније 

полихидроксилне алкохоле. њихова 

својства и улогу у биолошким 

системима 

• напише формуле фенола и 

објаснити њихова својства 

• напише формуле етара и 

објасни њихова својства 

• помоћу хемијских једначина 

прикаже реакције алкохола и фенола 

• алдехиди, њихова 

номенклатура и својетва 

• кетони, њихова номенклатура и 

својства 

• помоћу хемијских једначииа 

прикаже реакције алдехида и кетона 

2. Карбоксилне киселине 

и деривати карбоксилн 

их кнселина 

 

10 • Разумевање структуре 

карбоксилне функционалне групе 

• Разумевање условљености 

физички.х и хемијских својстава 

карбоксилних киселина и деривата 

структуром њихових молекула 

• Сагледавање значаја 

примене карбоксилних киселинаи 

деривата у струци и у 

свакодневном животу 

• објасни класификацију 

карбоксилних киселина 

• објасни и прикаже хемијским 

једначинама начине добијања 

представника одређених класа 

киселина и њихових соли 

• објасни добијање деривата 

карбоксилних киселина 

(хлорида, анхидрида, амида и естара) 

• објасни и прикаже хемијским 

једначинама хидролизу и 

карактеристичне реакције амида и 

естара карбоксилних киселина 

 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 
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3. Органска 

азотна 

једињења 

8 • Разумевање условљености 

физичких и хемијских својстава 

азотних једињења структуром 

њихових молекула 

• Разумевање критеријума 

за класификацију азотних 

органских једињења 

• Сагледавање значаја 

примене азотних органских 

једињења у струци и 

усвакодневном животу 

• разликује различите класе 

азотних органских једињења 

• прикаже хемијским 

једначинама хемијске реакције 

добијања амина 

• прикаже хемијским 

једначинама хемијске реакције амина 

• објасни особине и прикаже 

помоћу хемијских једначина реакције 

анилина 

• дефинише и наведе 

хетероциклична једињења са азотом у 

прстену која улазе у састав важних 

биолошких једињења 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 

 

4. Увод  у биохемију 6 •   Разумевање 

улоге и 

значаја 

биохемије као 

научне 

дисциплине 

•    Рачвијање 

знања о биогеним елементима и 

биолошки 

важним 

једњењима  

• Разумевање 

критеријума за класификације 

биолошки 

важних 

једињења 

•     сагледа улогу биохемије а посебно 

клиничке биохемије као науке 

•   објасни улогу воде у организму и 

њену 

поделу 

•   објасни биогене елементе и њихов 

значај за 

организам (посебно N3, К, Са, Р) 

• објасни високоенергетска једињења 

њихов 

значај и улогу 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 

5. Угљени 

хидрати 

10 • Разумевање 

условљеност 

физичких и 

хемијских 

својстава угљених 

хидрата 

структуром 

њихових 

молекула 

• Разумевање 

критеријума за 

• објасни класификацију угљених 

хидрата 

према сложености 

• објасни и напише формуле триоза, 

пентоза 

и хексоза, љихов значај и улогу 

• напише и објасни реакције 

моносахарида 

на примерима глукозе и фруктозе 

• објаснити разлику између редукујићих 

и 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 
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класификацију угљених хидрата   

• Сагледавање значаја угљених 

хидрада за живе организме 

 • Развој хемијске научне 

писмености и способности 

комуникације у биохемији 

коришћеи.ем и 

применом 

одговарајућих 

симболичких 

приказа 

нередукујућих дисахарида на 

примерима 

лактозе и сахарозе 

• објасни полисахариде, њихову 

структуру и 

улогу на примеру скроба. гликогена и 

целулозе 

6. Варење и метаболизам 

угљених хидрата 

6 • Стицање знања о 

процесима варења и метаболизму 

угљених хидрата 

• Развијање способности 

логичког и научног мишљења кроз 

анапизу процеса метаболизма 

угљених хидрата 

•     Развој хемијске научне 

писмености и способности 

комуникације у биохемији 

коришћењем шематских приказа 

метаболизма угљених хидрата 

• објасни варење и ресоршшју 

угљених хидрата 

• објасни процес гликолизе од 

гликогена преко фосфатних естара 

глукозе и фруктше до пирогрожђане 

односно млечне киселине 

• објасни процесе аеробног 

разлагања угљених хидрата 

• објасни Кребсов циклус са 

респираторним ланцем 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 

 

7. Липиди 7  • Разумевање  

крмтеријума за класификацију  

липида 

• Развијање  

знања 

триацилглицер 

олима, 

• Стицање  

зиања о восковима, фсофоглицери 

дима и холестеролу  

• Сагледавање значаја и улоге 

липида заживе 

организме 

разликује осапунљиве и неосапунљиве 

липиде 

дефинише триацилглииероле, воскове, 

фосфоглицериде и холестерол 

 • објасни структуру триацилглицерола, 

хемијским једначинама прикаже 

хидролизу различитих 

триацилглицерола и дефинише сапуне 

наведе врсте и улогу фосфоглицерида и 

улогу холестерола у организму 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 

 

8. Варење м 

метаболизам 

липида 

8 • Стицање  

знања о процесима варења и 

метаболизму липида 

• Развијање  

способности 

 • објасни варење липида и улогу 

жучних  

киселина. ресорпцију и путеве 

транспорта  

липида у организму  

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 
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логичког и  

научног 

мишљења кроз 

анализу  

процеса 

метаболизма 

липида 

• Развој 

хемијске 

научне 

писмености и 

способности 

комуникације 

у биохемији 

коришћењем 

шематских 

приказа 

метаболизма липида 

објасни метаболизам глицерола и р- 

оксидацију масних киселина са парним 

и  

непарним бројем угљеникових атома 

објасни метаболизам амино-алкохола 

који  

улазе у састав фосфоглицерида  

 објасни повезаност метаболизма 

угљених хидрата са метаболизмом 

липида у процесу настанка ацетонских 

тела    • објасни улогу холестерола у 

организму, његову биосинтезу и 

метаболизам 

9. Амино киселине и 

протеини 

8  •Разумевање 

условљеносг 

физичких и 

хемијских 

својстава 

аминокиселина 

структуром 

њихових 

молекула 

 •Познавање критеријума за 

класификацију аминокиселина 

 •Развијање знања о нивоима 

структуре протеина 

 •Познавање критеријума за 

класификацију протеина 

 •Сагледавање значаја 

аминокиселина , полипептида и 

протеина за живе организме 

 •објасни и изврши класификацију 

амино киселина 

хемијским једначинама прикаже 

њихово понашање, особине и значај 

 •објасни и прикаже хемијским 

једначинама повезивања амино 

киселина, декарбоксилацију и 

дезаминаиију 

 •објасни разлику између полипептида 

и протеина 

 •објасни структуру протеина и њен 

значај за живот 

 •објасни поделу протеина 

 •објасни процесе денатурације и 

коагулације 

 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 

 

10. Варење и метаболизам 

амино киселииа н 

протеина 

8 * Стицање знања о процесима 

варења протеина и метаболизму 

протеина и аминокиселина 

•Развијање способности логичког и 

научног мишљења кроз анализу 

• објасни варење протеина у 

желуцу и танком цреву и значај 

неактивних облика ензима, 

• објасни метаболизам амино 

киселина и значај добијених производа 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 
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процеса метаболизма протеина и 

аминокиселина 

•Развој хемијске научне 

писмености и способности 

комуникације у биохемији 

коришћењем шематских приказа 

метаболизма и биосинтезе 

одабраних протеина 

 

• објасни начине елиминације 

амонијака из организма и других 

азотних једињења 

• објасни биосинтезу урее и уочи 

физиолошка и патолошка стања 

појединих органа у зависности од њене 

концентрације у крви 

• објасни биосинтезу 

хемоглобина и његов метаболизам 

преко билирубина и биливердина 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ензими, хормони и 

пуфери 

10 

 

 

 

 

•Развијање знања о 

основним 

карактер и сти кама 

ензима. хормона и 

пуфера и њиховом 

утицају на 

метаболитичке 

процесе 

• објасии улогу ензима, објасни 

важност 

неактивног и активниг облика, 

• објасни значај и врсте коензима 

• објасни дејство хормона 

• објасни улогу инсулина у организму 

• наведе хормоне хипофизе, тиреоиде. 

надбубрежне жлезде и полних жлезда и 

љихову улогу 

• објасни пуфере. њихов значај и улогу 

у 

организму 

• повеже значај ензима, хормона и 

пуфера у 

одигравању свих процеса у организму 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Алкохоли, алдехиди, кетони, амини, моносахариди, дисахариди, полисахариди,гликолиѕа, липиди, амино киеселине, енѕзми, хпрмони, пуфери. 

Корелација са другим предметима: 

• Биологија 

• Физика 

• Патологија 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Биологија 

Разред: Први 

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: 64 - - - 64 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Упознавање основних елемената грађе ћелије и разумевање процеса деобе и метаболизма ћелије; 

• Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња; 

• Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и одржање живота 

 

 

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. Биологија ћелије  

 

34 - Упознавање са хемијским 

саставом  ћелије 

- Упознавање са анатомским и 

морфолошким 

карактеристикама ћелије 

- Упознавање са ћелијским 

циклусом  и процесима 

ћелијских  деоба 

- Схватање значаја/улоге једра у 

регулацији ћелијских процеса 

(и деоби посебно) 

- Разумевање значаја ензима на 

одвијање различитих процеса 

у ћелији 

- дефинише хемијске, анатомске и 

морфолошке карактеристике 

ћелије 

- објасни структуру и улогу 

ћелијских органела и других 

структурних компоненти ћелије 

- анализира улогу и значај једра 

- утврди везу између ензима и 

процеса у ћелији 

- илуструје шему ћелијског циклуса 

и прави разлику између 

различитих фаза које се током 

циклуса јављају 

упореди митозу и мејозу 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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2. Биологија развића 15 - Упознавање са начинима 

размножавања и 

гаметогенезом животиња 

- Схватање везе између типова 

јајних ћелија, бластула и 

типова гаструлације 

- Разумевање значаја 

екстраембрионалних 

творевина за опстанак  развој 

ембриона 

- Одређивање основних фаза 

постембрионалног развића 

- наброји начине размножавања 

животиња 

- илуструје шеме процеса 

гаметогенезе 

- утврди везу између типова јајних 

ћелија, типова бластула и типова 

гаструлације 

- процени значај 

екстраембрионалних творевина за 

развој ембриона  

- анализира процесе 

постембрионалног развића 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

3. Молекуларна биологија 15 - Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

молекуларне биологије 

- Схватање концепта централне 

догме молекуларне биологије  

- Разумевање значаја гена  за 

формирање особина живих 

бића 

- Упознавање са процесима 

репликације, транскрипције и 

транслације 

- Разумевање значаја 

генетичког инжењеринга и 

молекуларне биотехнологије 

на жива бића 

 

- дефинише предмет истраживања и 

значај молекуларне биологије 

- формулише концепт централне 

догме молекуларне биологије 

- утврђује значај гена за формирање 

особина живих бића (посебно код 

човека) 

- анализира процесе репликације, 

транскрипције и транслације 

- образлаже начине настанка 

рекомбинантне ДНК и ГМО  

- процењује позитивне и негативне 

ефекте генетичког инжењеринга и 

молекуларне биотехнологије на 

жива бића 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

Кључни појмови садржаја: 

Ћелија, грађа и састав ћелије, ћелијски циклус, полне ћелије, оплођење, зигот, органогенеза 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, анатомија 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Биологија 

Разред: Други 

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: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама; 

- Упознавање са општим принципима генетике човека 

 

 

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. Механизми наслеђивања 

особина 

18 • Упознавање са основним 

правилима наслеђивања 

• Упознавање са  узроцима 

варијабилности особина 

организама у природи 

 

2.БИ.1.3.3. Уме да објасни 

организацију генетичког 

материјала у ћелији (укљ. 

појмове ген, алел, хромозом, 

геном, генотип, фенотип); 

наслеђивања у решавању 

једноствних задатака и зна да 

наведе неколико наследних 

болести. 

2.БИ.2.3.3. Зна како настаје 

варијабилност генетичког 

материјала и основне принципе 

популационе генетике и 

примењује та знања у 

решавању конкретних задатака. 

 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

2. Основе генетике човека 14 • Упознавање са општим 

принципима генетике човека 

• Разумевање значаја генетичких 

саветовалишта  

2.БИ.3.3.3. Примењује знања из 

генетике у методски одабраним 

проблем ситуацијама, посебно 

у генетици човека и 

конзервационој биологији. 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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Кључни појмови садржаја: 

Ге, генотип, фенотип, наслеђивање, доминантно, рецесивно, детерминација пола, хромозоми 

Корелација са другим предметима: 

Сточарство 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: четврти 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ предмета Социологија са правима грађана јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и проблемима; 

стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

 Задаци наставе су да ученици: 

-  стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама; 

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама; 

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема; 

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада);  

-  да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 

-  проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд; стекну општу представу о уређењу Републике Србије. 

 

 

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.  

Структура и 

организација друштва 

12  Упознавање са функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва. 

-  схвати структуру и 

организацију друштва 

-објасни улогу друштвених 

група с посебним освртом на 

брак и породицу 

-схвати друштвену поделу рада 

-објасни узроке друштвеног 

раслојавања 

-наведе друштвене установе и 

организације и направи 

разлику између њих 

-разликује особености сеоског 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 
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и градског становништва 

2.  

Држава и политика 

18 Упознавање са политиком као 

вештином управљања друштвом; 

оспособљавање за демократско 

мишљење;  

упознавање са функционисањем 

државних институција и органа 

власти с посебним освртом на 

локалну самоуправу 

-објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 

-опише улогу политике у 

друштву 

-зна државне симболе и 

елементе државности 

-разликује законодавну, судску 

и извршну власт 

-рзликује удружења грађана и 

политичке партије 

-схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и 

владе 

-разликује државне органе 

власти 

-разуме функционисање 

локалне самоуправе 

 

 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

3. Устав и правна држава 

 

11 Упознавање са Уставом Републике 

Србије, његовим историјским 

претечама и правосудним системом 

Републике Србије 

-схвати значај устава 

-разликује устав од закона 

-направи преглед развоја 

уставности и законитости 

-зна основне одредбе устава 

-разликује врсте судских 

поступака 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

4. Људска права и слободе 6 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о улози 

појединца у друштвеном и 

политичком животу 

-схвати људска права и слободе 

и свој положај у друштву 

-зна на који начин се штите 

права и слободе грађана 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

5. Култура и друштво 12 Развијање знања о културним 

тековинама 

-уочи разлику и сличности 

између културе и цивилизације 

-схвати настанак религије и 

религијског мишљења 

-идентификује монотеистичке 

религије и објасни 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 
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специфичности хришћанства 

-разликује обичај и морал 

-схвати разлику између 

уметности, масовне културе, 

подкултуре, шунда и кича 

6. Друштвене промене и 

развој друштва 

 

5 Оспособљавање за живот у 

друштву изложеном сталним 

променама и изазовима које доноси 

развој савременог друштва; 

Стицање знања о хоризонталној и 

вертикалној покретљивости 

друштва. 

 

-идентификује друштвене 

промене 

-зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 

друштвене покретљивости 

-препозна друштвени развој 

-формира став према 

савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Историја 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Анатомија и физиологија 

Разред: Први 

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: 96 64 30  190 

Недељни фонд часова: 3 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање неопходних знања о грађи, положају и функцији појединих органа и организма у целини; 

                 -Формирање неопходне основе за касније изучавање стручних предмета. 

 

 

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. Анатомија -теорија 57 -Развијање знања о анатомској 

грађи и положају појединих органа 

и организма као целине; 

• објасни хистолошку грађу 

појединих ткива и органа; 

• наведе и опише анатомску 

грађу и топографски положај 

органа мишићно-скелетног 

система;  

• наведе и опише анатомску 

грађу и топографију органа 

кардиоваскуларног система; 

• наведе и опише анатомску 

грађу и топографски положај 

органа дигестивног тракта; 

• наведе и опише анатомску 

грађу и топографски положај 

органа  неуроендокриног 

система;  

• наведе и опише анатомску 

грађу  и топографски положај 

органа респираторног тракта; 

-тестови теоретског знања 

-усмена провера 
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• наведе и опише анатомску 

грађу и топографски положај 

органа урогениталног тракта 

код различитих врста домаћих 

животиња;  

• објасни и покаже на моделу и 

живој животињи положај 

појединих унутрашњих органа 

код различитих животињских 

врста; 

 

2. Анатомија – вежбе и 

настава у блоку 

    53 -Развијање вештина препознавања 

анатомске грађе и положаја 

појединих органа у организму 

 

• припреми микроскоп за 

микроскопирање и изврши 

микроскопирање ткива; 

•  разликује кости разних 

животињских врста; 

•  препозна на моделима и 

животињама топографски 

положај и величину органа; 

•  препозна физиолошке процесе 

варења хране. 

-усмена провера 

3. Физиологија- теорија    39 -Развијање знања о функцији 

појединих органа и организма као 

целине 

 

• објасни функцију органа 

мишићно-скелетног система;  

• објасни функцију 

кардиоваскуларног система и 

крви; 

• објасни функцију 

неуроендокриног система; 

• објасни функцију  чула и 

млечне жлезде;  

• објасни функцију дигестивног 

тракта;  

• објасни функцију  

респираторног и урогениталног 

тракта  код различитих врста 

домаћих животиња; 
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4. Физиологија – вежбе и 

блок 

   41  

• Развијање вештина 

препознавања физиолошких 

процеса. 

 

• разликује  физиолошке процесе 

који се одвијају у мишићима;  

• разликује физиолошке процесе 

који се одвијају у  органима за 

варење хране;  

• разликује физиолошке процесе 

који се одигравају у 

кардиоваскуларном систему;  

• разликује физиолошке процесе 

органа за дисање;   

• разликује физиолошке процесе 

мокраћних и полних органа. 

-тестови теоретског знања 

-усмена провера 

Кључни појмови садржаја: 

Грађа, функција,органски системи 

Корелација са другим предметима: 

− Сточарство са исхраном; 

− Патологија; 

− Фармакологија; 

− Болести животиња; 

− Професионална пракса. 
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Образовни профил: Ветеринарски  техничар  

Назив предмета: Сточарство са исхраном 

Разред: први 

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: 64 64 30 / 158 

Недељни фонд часова: 2 2 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о пореклу домаћих животиња, врстама, расама, њиховим морфолошким и физиолошким особинама  

- Стицање знања о методама одгајивања и значају селекције за високу производњу 

- Познавање хранива и начина примене по врстама и категоријама 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. Сточарство 

теоријска настава 

       32 • Стицање  знања о пореклу 

домаћих животиња, врстама, 

расама и њиховим 

морфолошким и физиолошким 

особинама 

• Стицање знања о методама 

одгајивања и начинима 

спровођења селекције у 

сточарској производњи  

 

• наведе порекло појединих 

врста домаћих животиња и 

опише процес доместикације  

• разкликује појам: врсте, расе, 

соја, линије, запата, јата 

•  разликује морфолошке и 

физиолошке особине домаћих 

животиња 

• наведе методе одгајивања  

• наведе начине селекције 

•  разликује расе у оквиру 

појединих врста  

• дефинише поступке у 

савременој сточарској 

производњи  

дефинише технолошке процесе у 

сточарској производњи 

• праћење остварености исхода 

• тестови знања 
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 Сточарство 

вежбе и настава у блоку 

 

      44 • Оспособљавање за рад у 

сточарској производњи 

 

• опише екстеријер домаћих 

животиња 

• измери екстеријер од ока, 

мерењем, фотографисањем и 

поентирањем 

• обележи домаће живтиње: 

тетовирањем, ровашењем, 

маркицама и жигосањем 

• води законом предвиђене 

матичне књиге 

• прати поједине методе 

контроле производних 

способности: производње 

млека, меса, вуне, јаја 

• припреми животињу за мужу, 

• припреми апарат и обави мужу 

 

• праћење остварености исхода 

• тестови практичних вештина 

2. Исхрана 

теоријска настава 

        32 Стицање знања о сточним 

хранивима, њиховој хранљивој    

вредности и начинима примене код 

појединих врста и категорија 

домаћих животиња 

 

• објасни значај хранљивих 

материја у исхрани домаћих 

животиња 

• наведе методе утврђивања 

хранљиве вредности хранива 

• наведе сточна хранива 

састави оброк за поједине врсте и  

категорије животиња 

• праћење остварености исхода 

• тестови знања 

 

 Исхрана  

вежбе и настава у блоку 

      50 Оспособљавање за рад у 

сточарској производњи 

• објасни израчунавање 

скробних  јединица  

• идентификује поједине врсте 

сточних хранива 

састави оброк и нахрани 

животиње 

• праћење остварености исхода 

тестови практичних вештина 

Кључни појмови садржаја: 

Врста, раса, категорија, морфолошке и физиолошке особине,селекција,методе одгајивања 

Хранљиве материје, сточна хранива, исхрана појединих врста и категорија животиња 

Корелација са другим предметима: 

− Биологија 

− Анатомија и физиологија 

− Болести животиња 

− Професионална пракса 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Фармакологија 

Разред: други 

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: 64 32 20 64 180 

Недељни фонд часова: 2 1  2 

Општи циљеви и задаци: 

− - Стицање знања о пореклу, начину апликације , судбини лека у организму  и елиминацији лека из организма 

− Развијање способности примене лека у терапијске и профилактичке сврхе 

 

 

Ред.бро

ј 

 

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. Општа 

фармакологија 

    140 • Развијање  и примена знања и 

вештина о  лековима, 

њиховом понашању у 

организму   и  техници 

апликације. 

 

 

 

 

 

Оспособљавање за самостално 

обављање одређених послова из 

области ветеринарске медицине 

 

 

 

 

• објасни порекло  лека 

• разликује облике 

лекова 

• разликује начине 

апликације лека 

• објасни судбину лека у 

организму 

• разликује дозе лека 

објасни путеве елиминације 

лека из организма 

• одабере  лекове  према 

облику и примени их у  

одређеној дози 

• одабере и чува лек 

према прописима које налаже 

фармакопеја 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

дневника практичног рада 
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• одабере  прибор и 

инструменте за апликацију 

лека 

• идентификује 

потребан лек и припреми га за 

апликацију 

• обави  самостално 

фиксирање  животиње  и 

одреди место за апликацију 

• обави самостално или 

под надзором ветеринара  

апликацију  лекова : орално , 

ректално и интраруминално;  

• обави  самостално  

апликацију  лека : 

интрамускуларно ,субкутано , 

интракутано а под надзором 

ветеринара интравенски и 

интраперитонеално 

обави самостално  апликацију  

лека распршивачем ( аеросол ) 

а под надзором ветеринара и 

инхалацијом 

 

2. Специјална 

фармакологија 

      40 • Развијање  знања о примени 

лекова у терапијске и 

профилактичке сврхе 

 

 

• идентификује 

дезинфицијенсе 

• објасни механизам 

деловања дезинфицијенса и 

антисептика 

• објасни  механизам 

деловања 

• антипаразитика 

• наведе представнике 

појединих група 

антипаратитика 

• наведе представнике 

појединих група лекова који 

делују на органе за варење, 

• наведе представнике 

појединих група лекова који 

делују на органе за дисање, 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 
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• наведе поједине 

представнике група лекова који 

делују на  срце и крвне судове, 

• наведе поједине 

представнике група лекова који 

делују на нервни систем 

• .наведе поједине 

представнике групе лекова који 

делују на мокраћне и полне 

органе 

• наведе поједине 

представнике групе лекова који 

делују на кожу и слузокожу 

• .направи преглед 

антибиотика у односу на 

њихову намену 

• дефинише значај и 

примену хормона 

• дефинише значај и 

примену витамина 

• објасни  својства 

биолошких препарата: 

вакцина,серума и 

дијагностичких средстава 

Кључни појмови садржаја: 

Лек,апликација,прибор,инструменти,вакцина,серум 

Корелација са другим предметима: 

− Анатомија и физиологија 

− Хемија  

− Биохемија 

− Хигијена и нега животиња 

− Болести животиња 

− Основи хирургије 

− Породиљство  

− Професионална пракса  
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Патологија  

Разред: Други  

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: 64   10 74 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-стицање знања из области патолошке морфологије и патолошке физиологије 

-стицање знања за разумевање клиничких предмета 

 

 

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. Патолошки поремећаји 54 Развијање знања о патолошким 

поремећајима у организму 

Разликује болесни процес и 

болесно стање 

Објасни деловање спољашњих 

и унутрашњих етиолошких 

фактора на настанак болести 

Разликује поједине 

метаболичке поремећаје у 

промету воде, беланчевина, 

масти и угљених хидрата 

Наведе узроке настанка 

локалне смрти ћелија или ткива 

Објасни поједине облике 

развојних аномалија, опште 

узроке настанка анемија, 

хиперемије, инфаркта, стаза, 

тромбозе, емболије и метастазе 

Наведе узроке, врсте и начине 

крварења 

Објасни процес 

терморегулације 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Тестови практичних вештина 

Дневник практичног рада 
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Одабере место и прибор за 

извођење обдукције 

Одабере и пакује патолошки 

материјал 

Идентификује патохистолошке 

промене 

2. Запаљење и тумори 20 Развијање знања о туморима и 

запаљењима 

Наведе узроке запаљења 

Наведе опште симптоме 

запаљења 

Објасни компоненте запаљења 

Користи номенклатуру 

запаљења 

Објасни узроке, облик и грађу 

тумора 

Разликује малигне и бенигне 

туморе 

Користи номенклатуру тумора 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Патолошки поремећаји, болесни процес, болесно стање, тумори, запаљења 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија, епизоотиологија, болести животиња, породиљство 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Хигијена и нега животиња 

Разред: други 

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: 64 32 20 64 180 

Недељни фонд часова: 2 1 / 2 

Општи циљеви и задаци: 

 

− Стицање знања о значају утицаја основних еколошких фактора на организам и здравље животиња;  

− Стицање знања из области хигијене простора, опреме и неге 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. Еколошки фактори 

теоријска настава 

       24 • Развијање знања о значају 

утицаја еколошких фактора на 

животињски организам. 

 

 

 

• објасни утицај сунчеве 

светлости на животињски 

организам; 

• објасни физичке и хемијске 

особине ваздуха;  

• објасни физичке и хемијске 

особине воде; 

• објасни физичке и хемијске 

особине земљишта; 

• опише процесе 

аклиматизације животиња.  

 

• праћење остварености исхода; 

• тестови знања. 

 

2. Хигијена и нега 

животиња 

теоријска настава 

       40 • Развијање знања о значају 

спровођења  зоохигијенских 

мера у сточарству; 

 

• наведе врсте средстава која 

се користе за дезинфекцију; 

• наведе врсте средстава која 

се користе за дератизацију; 

• наведе врсте средстава која 

се користе за дезинсекцију;   

• праћење остварености исхода; 

• тестови знања. 
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• објасни на који начин се 

одржава хигијена коже, 

вимена, папака и копита; 

• опише услове држања  

животиња; 

• наведе начине 

нешкодљивог уклањања 

лешева; 

 

 Хигијена и нега 

животиња 

вежбе и настава у блоку 

       52 • Развијање вештина за 

спровођење  зоохигијенских 

мера у сточарству. 

 

• прати оптималне 

микроклиматске услове у 

објектима; 

• уради превентивне мере 

дезинфекције, дезинсекције 

и дератизације у објектима 

и на терену; 

• спроведе хигијенске мере на 

животињама и у објектима; 

 

• праћење остварености исхода; 

• тестови практичних вештина; 

 

 Хигијена и нега 

животиња 

практична настава 

      64 • Развијање вештина за 

спровођење  зоохигијенских 

мера у сточарству. 

 

• примени мере нешкодљивог 

уклањања лешева; 

• примени биотермичку 

обраду стајњака; 

• припреми возило и 

животињу за транспорт; 

примени негу (прање, купање, 

шишање, тимарење) животиња. 

• праћење остварености исхода; 

• тестови практичних вештина; 

• дневник практичног рада. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Сунчева светлост, вода, ваздух, земљиште, хигијена простора, опреме, нега животиња 

Корелација са другим предметима: 

− Анатомија и физиологија; 

− Биологија; 

− Сточарство са исхраном; 

− Епизоотиологија; 

− Болести животиња; 

− Основи хирургије;  

− Професионална пракса.  
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Епизоотиологија 

Разред: други 

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: 64 64 10 0 138 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање  знања и вештина за рад у лабораторији 

- Развијање знања о морфолошким и биолошким карактеристикама паразита 

 

 

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. Микробиологија 106 Развијање  знања и 

вештина за рад у 

лабораторији 

• објасни  грађу бактерија, 

• објасни грађу  вируса, 

• објасни грађу плесни  

• објасни грађу  приона 

• наведе хемијски састав и биохемијске 

процесе у ћелијама микроорганизама 

• наведе утицај биотичких и абиотичких 

фактора на поједине врсте 

микроорганизама 

• дефинише појам и значај имунитета 

• објасни настанак и врсте инфекције 

• одабере и припреми  прибор и посуђе које 

се користи за рад у лабораторији 

• одабере материјал за лабораторијски 

преглед и да га на правилан начин пошаље 

у лабораторију 

•  прави и боји микроскопске препарате и да 

врши микроскопирање  

•  прави  хранљиве подлоге и засејава 

микроорганизме  

•  узме узорке измета, крви и урина и 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

дневника практичног рада 
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припреми препарате за преглед 

• узме узорке и прави препарате за 

дерматолошки преглед 

• препознаје основне облике бактерија  

•  препознаје и распознаје паразите 

 

2. Паразитологија   32 - Развијање знања о 

морфолошким и 

биолошким 

карактеристикама 

паразита 

 

• Лабораторијски прибор 

• Узимање,паковање и слање матерјала за 

лабораторијски преглед 

• Прављење микроскопских препарата  

• Препознавање микроорганизама 

• Припремање хранљивих подлога 

• Копролошки преглед 

• Хематолошки преглед 

• Уролошки преглед 

• Дерматолошки преглед 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

дневника практичног рада 

Кључни појмови садржаја: 

Лабораторија,прибор,посуђе,бактерије,вируси,плесни,узимање, паковање,слање материјала 

Корелација са другим предметима: 

− Анатомија и физиологија 

− Хигијена и нега животиња 

− Болести животиња 

− Основи хирургије 

− Професионална пракса 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Породиљство  

Разред: 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: 96 64 30 64 254 

Недељни фонд часова: 3 2  2 

Општи циљеви и задаци: 

Стицање знања из физиологије размножавања, ветеринарског акушерства, вештачког осемењавања и стерилитета 

 

 

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. Репродукција  151 -Развијање знања о основама 

размножавања животиња; 

-Оспособљавање за помоћ 

ветеринару при акуширању 

-наведе симптоме и фазе полног цикдуса; 

-опише припрему животиње за ректални и 
вагинални прегдед; 

-наведе дужину трајања гравидитета код 
појединих врста животиња; 

-опише блиске знаке порођаја и порођајне 
фазе: 

-наведе карактеристике пуерперијума; 

-наведе узроке настанка мумификације, 
мацерације, емфизема, хидропса плода; 

-наведе узроке побачаја; 

-опише узроке отежаног порођаја који 
потичу од мајке, плода и плодових овоја; 

-идентификује знаке заостале постељице; 

* праћење остварености 
исхода; 
* тестови знања; 
* тестови практичних 
вештина; 
-дневник практичног рада. 
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-идентификује еструе; 

-одабере и припреми акушерске 
инструменте; 

-прати, контролише и води порођај код 
разних врста животиња; 

-идентификује положај плода; 

-изведе одређене корекције плода (главе и 
екстремитета); 

-идентификује еструс, утврди оптимално 

време оплодње и поступак припуштања; 

 

2. Вештачко осемењавање 

и стерилитет  

103 -Развијање знања о значају 
вештачког осемењавања 

домаћих животиња за 
унапређење сточарства; 

-Развијаље знања о узроцима 

и врстама стерилитета 

домаћих животиња 

• Развијање вештина за 

вештачко осемењавање 

домаћих животиња. 

-објасни зоотехнички, зоопрофилактички, 
медицинско- 

-санитарни и економски значај вештачког 
осемењавања; 

-наведе методе узимања сперме; 

-опише поступак прегледа, разређења и 
конзервисања сперме; 

-опише начин транспорта сперме; 

-наведе узроке који доводе до иеплодности 
домаћих животиња са акцентом на 

ендометритисе и цисте на јајницима; 

-објасни урођене и стечене облике 
стерилитета женки; 

-објасни урођене и стечене облике 
стерилитета мужјака; 

одреди профилактичке мере сузбијања 

стерилитета; 
-обави поступак узимања сперме од 

приплодњака и обави макроскопски и 
микроскопски преглед; 

-одабере одговарајући сперморазређивач и 
разреди сперму; 

-одабере и припреми инструменте за 

• праћење остварености 
исхода; 
• тестови знања; 
• тестови практичних 
вештина; 
-дневник практичног рада. 
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вешгачко осемењавање; 

изврши осемењавање крава,оваца и крмача. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Репродукција, гравидитет, побачај, вештачко осемењавање, стерилитет 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, биологија, хигијена и нега животиња, болести животиња, основе хирургије, професионална пракса 
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Образовни профил: Ветеринарски  техничар 

Назив предмета: Болести  животиња 

Разред: 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: 128 128 30 160 446 

Недељни фонд часова: 4 4 3 5 

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о етиологији, патогенези, дијагностици, терапији и профилакси заразних и незаразних обољњеа говеда, оваца, коза, свиња, коња, живине, паса и мачака 

-Стицање знања и вештина за правилни прилаз, фиксирање и припрему животиња за клинички преглед 

-Стицање вештина за самостално извођење неопходних мануелних и инструменталних процедура у дијагностици и терапији 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. Заразне болести 210 • Развијање знања о настанку, 

ширењу, лечењу и сузбијању 

заразних болести 

• Развијање вештина и 

спречавање настанка ширења 

заразних болести 

• Развијање вештина за лечење и 

сузбијање заразних болести 

• наведе  узрочнике и начин 

ширења бактеријских 

заразних болести  

• препозна  клиничке 

манифестације болести  

• примени терапију по налогу 

ветеринара 

• наведе начине  сузбијања 

заразних  болести 

бактеријске етиологије 

• наведе  узрочнике и начин 

ширења вирусних заразних 

болести  

• препозна  клиничке 

манифестације болести  

• примени терапију по налогу 

ветеринара 

• наведе начине  сузбијања 

заразних  болести вирусне 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневника практичног рада 
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етиологије 

• наведе  узрочнике и начин 

ширења  прионских болести  

• препозна  клиничке 

манифестације болести 

• наведе начине сузбијања 

прионских болести 

• изведе опште методе 

прегледа 

• обави термометрирање код 

крава, свиња, оваца и паса 

• обави мерење тријаса код 

различитих животињских 

врста 

• одабере и припреми прибор 

и инструменте за 

специјално испитивање 

• изведе вакцинацију по 

налогу ветеринара 

• изведе дехелминтизацију по 

налогу ветеринара 

• користи дезинфекциона 

средства у профилакси 

заразних болести 

2. Паразитске болести 88 • Развијање знања о 

појављивању, ширењу, 

сузбијању и искорењивању,  

паразитских болести које се 

јављају код више врста 

животиња 

 

• наведе узрочнике и начин 

ширења болести изазваних 

протозоама 

• препозна клиничке 

манифестације болести 

• примени терапију по налогу 

ветеринара 

• одреди мере за сузбијање 

обољења изазваних 

протозоама 

• наведе узрочнике и начин 

ширења болести изазваних 

хелминтима 

• препозна клиничке 

манифестације болести 

примени терапију по налогу 

ветеринара 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневника практичног рада 
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• одреди мере за сузбијање 

обољења изазваних 

хелминтима 

• наведе узрочнике и начин 

ширења болести изазваних 

ектопаразитима 

• препозна клиничке 

манифестације болести  

• примени терапију по налогу 

ветеринара 

• одреди мере за сузбијање 

обољења изазваних 

ектопаразитима 

• изведе правилно фиксирање 

говеда,оваца, свиња, коња, 

паса и мачака 

• прихвати и збрине 

различите клиничке 

случајеве у свакодневној 

пракси 

 

3. Болести живине 20 • Развијање знања о етиологији, 

патогенези, дијагностици, 

профилакси и терапији 

обољења живине   

• наведе узрочнике 

најважнијих обољења 

живине инфективне 

природе  

• објасни  утицај грешака у 

исхрани и начину држања 

на појаву болести живине у 

фармским условима 

• објасни програм 

превентивних мера у 

живинарству 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

 

4. Болести коња 128 • Развијање знања и практичних 

вештина у збрињавању 

различитих клиничких 

случајева 

 

• препозна и лечи најважније 

болести  органа  

дигестивног тракта 

• препозна и лечи најважније 

болести  органа   

кардиоваскуларног система 

•  препозна и лечи најважније  

болести респираторног 

тракта 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневника практичног рада 



 

318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• препозна и лечи болести 

урогениталног тракта 

• препозна и лечи болести 

поремећаја метаболизма 

• препозна и лечи болести 

коже 

• препозна и лечи болести 

новорођенчади  

 

Кључни појмови садржаја: 

Заразне болести, паразитске болести, болести коња, болести живине 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Фармакологија, Епизоотиологија, Професионална пракса 
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Образовни профил: Ветеринарски  техничар 

Назив предмета: Болести  животиња 

Разред: Четврти 

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: 96 64 30 96 286 

Недељни фонд часова: 3 2 3 3 

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о етиологији, патогенези, дијагностици, терапији и профилакси заразних и незаразних обољњеа говеда, оваца, коза, свиња, коња, живине, паса и мачака 

-Стицање знања и вештина за правилни прилаз, фиксирање и припрему животиња за клинички преглед 

-Стицање вештина за самостално извођење неопходних мануелних и инструменталних процедура у дијагностици и терапији 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. Болести преживара 238 Развијање знања и вештина за 

самостално извођење неопходних 

мануелних и инструменталних 

процедура у терапији 

• Препозна и лечи најважније болести 

појединих органа исистема органа 

код говеда, оваца и коза 

• Препозна и лечи најважније 

паразитске болести говеда, оваца и 

коза 

• Примени програм превентивних 

мера у здравственој заштити говеда, 

оваца и коза 

• Одабере сонду и изврши сондирање 

у терапијске и дијагностичке сврхе 

• Изведе катетеризацију мокраћне 

бешике и узме узорак мокраће за 

дијагностичко испитивање 

• Одабере и примени клизме у 

терапијске сврхе 

• Примени начине вештачке искране 

код различитих животињских врста 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневника практичног 

рада 
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• Реши различите клиничке случајеве 

у свакодневној клиничкој пракси 

• Реши специфичне проблеме из 

клиничке патологије и терапије 

говеда, оваца, свиња, паса и мачака 

2. Болести свиња 24 • Развијање знања о етиологији, 

патогенези, дијагностици и 

терапији најважнијих болести 

свиња 

 

• Препозна и лечи најважније болести 

појединих органа исистема органа 

код свиња 

• Препозна и лечи најважније 

паразитске и заразне болести свиња 

• Примени програм превентивних 

мера у свињарству 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневника практичног 

рада 

3. Болести паса и мачака 24 • Развијање знања о етиологији, 

патогенези, дијагностици, 

профилакси и терапији 

обољења паса и мачака   

• Препозна и лечи најважније болести 

појединих органа и система органа  

• Препозна и лечи најважније 

паразитске и заразне болести паса и 

мачака 

• Објасни основне принципе неге и 

интензивне терапије паса и мачака 

• Примени програм превентивних 

мера код паса и мачака 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневника практичног 

рада 

Кључни појмови садржаја: 

Заразне болести, паразитске болести, болести преживара, болести свиња, болести паса и мачака 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Фармакологија, Епизоотиологија, Професионална пракса 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Основи хирургије 

Разред: Четврти 

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: 64 96 30 96 286 

Недељни фонд часова: 2 3  3 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о поступцима асепсе и антисепсе у хирургији 
- Стицање знања о симптомима отворених и покривених повреда 

 

 

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. Асепса, антисепса и 

повреде 

254 -Развијање знања о принципима 
асепсе и антисепсе у хирургији 

-Развијање знања о начинима 

збрињавања ургентних случајева 
-Развијање вештина примене 

принципа асепсе и антисепсе у 
хирургији 

-Развијање вештина збрињавања 

ургентних случајева 
-Оспособљавање за збрињавање 

ургентних случајева 

 

дефинише појам асепсе 

• дефинише појам антисепсе 
• објасни поступке спровођења асепсе 
• објасни поступке спровођења антисепсе 

• објасни настанак. поделу и симптоме рана 
• разликује поједине ране 
• разликује шок и колапс 

• објасни разлику између фистуле, флегмоне 
и апсцеса 
• укаже прву помоћ код инфицираних рана 
• разликује и опише нагњечење 
• угануће, ишчашење и преломе 
. препозна симптоме сваког стадијума 

опекотина 

. укаже прву помоћ код покривених 

повреда 
• спроведе асепсу у амбулантама, клиникама 

и операционим салама 
• изведе стерилизацију инструмената 

* праћење остварености 
исхода; 
* тестови знања; 
* тестови практичних 
вештина; 
-дневник практичног 

рада. 
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• обезбеди антисептичке услове за извођење 
разних интервенција 

• одабере и примени антисептичка средства 
• изведе шишање, чишћење и дезинфикцију 

операционог поља 
• одабере, припреми и стерилише 
инструменте за хируршке 

интервенције 
• изведе заустављање крварења различитим 

методама код различитих животињских 
врста 

• изврши имобилизацију код различитих 
животињских врста 
• изведе примарну обраду ране 
одабере и примени одговарајуће начине 

завијања 

2. Припрема за извођење 

хируршких захвата 

32 -Развијање знања и вештина о 

припреми и одабиру хируршких 

инструмената и њиховој примени у 

раду 

* . разликује и опише поједине хируршке 
инструменте 

* објасни циљ локалне и опште анестезије 
* разликује и опише поједине захвате везане 

за негу 
-објасни основне терапеутске поступке код 

лечења животиња 

• праћење остварености 
исхода; 
• тестови знања; 
• тестови практичних 
вештина; 
-дневник практичног 

рада. 

Кључни појмови садржаја: 

Асепса, антисепса,рана, повреда, хируршки захват, анестезија, операционо поље 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, хигијена и нега животиња, патологија, епизоотиологија, фармакологија 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Разред: четврти 

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:  64   64 

Недељни фонд часова:  2   

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења. 

- Развијање основе за континуирано учење. 

- Оспособљавање за активно тражење посла. 

- Развој одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

 

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. 
Предузетништво и 

предузетник  

 

8 -Развијање пословних и предузетничких знања 

и вештина 

-  Развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења. 

- Развијање свести о сопственим знањима и 

способностима и даљој професионалној 

оријентацији.         

 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике 

предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост 

и предузетништво; 

Писање сопственог бизнис 

плана. 

2. 
Развијање и процена  

пословних идеја, 

маркетинг план 

 

16 • оспособљавање за израду плана 

пословања фирме; 

 • мултидисциплинарни приступ и 

оријентација према пракси 

• примени креативне технике 

селекције и вредновања 

пословних идеја;  

• препозна садржај и значај 

бизнис плана;  

• самостално изради маркетинг 

Писање сопственог маркетинг 

плана. 
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план у припреми бизнис плана 

3. 
Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

 

20 • развијање свести о сопственим знањима 

и способностима и даљој 

професионалној оријентацији; 

 • оспособљавање за активно тражење 

посла (запошљавање и 

самозапошљавање);  

• развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења; 

• увиђа значај информационих 

технологија за савремено 

пословање; • схвати важност 

непрекидног иновирања 

производа или услуга; 

• самостално сачини или 

попуни основну пословну 

документацију 

Самостална регистрација 

предузећа у АПР-у. 

4. Економија пословања, 

финасијски план 

 

12 • развијање пословних и предузетничких 

знања, вештина, понашања; 

• развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења; 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и 

утврди пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

 • направи разлику између 

прихода и расхода с једне 

стране и прилива и одлива 

новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру;  

• наведе могуће начине 

финансирања сосптвене 

делатности; 

Самостална израда 

финансијског плана 

 

5. Самостални ученички 

пројекат израде и 

презентације сопственог 

бизнис плана 

8 : Развијање пословних и предузетничких 

знања, вештина и понашања. 

  Развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења. 

  Мултидисциплинарни приступ и 

оријентација на праксу. 

• самостално или уз помоћ 

наставника повеже све уређене 

делове бизнис плана;  

• изради коначан (једноставан) 

бизнис план за сопствену бизнис 

идеју;  

• презентује бизнис план у 

оквиру јавног часа из предмета 

Сопствени бизнис план 

Кључни појмови садржаја: 

Предузетник, идеја, бизнис план,маркетинг план 

Корелација са другим предметима: 

Стручни предмети 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Професионална пракса 1 

Разред: први 

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: / / / 90 90 

Недељни фонд часова: / / / 6 

Општи циљеви и задаци: 

− Оспособљавање за самосталан рад у сточарској производњи 

− Познавање хранива и начина примене по врстама и категоријама 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. Мужа домаћих 

животиња 

       30 Оспособљавање за самостално 

обављање радних задатака у 

сточарству 

• самостално обавља 

припрему за мужу 

• самостално обавља мужу 

 

• праћење остварености исхода 

• овладавање практичних вештина 

оцењивање вођења дневника рада 

2. Исхрана домаћих 

животиња 

       60 Оспособљавање за самостално 

обављање радних задатака у 

сточарству 

• самостално припрема оброк 

за разноврсне животињске 

врсте;  

самостално храни разне 

животињске врсте. 

• праћење остварености исхода 

• овладавање практичних вештина 

оцењивање вођења дневника рада 

Кључни појмови садржаја: 

Мужа, хранива, оброк 

Корелација са другим предметима: Анатомија и физиологија; Хигијена и нега животиња; Патологија ; Епизоотиологија 

Фармакологија       
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Професионална пракса 2 

Разред: други 

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: / / / 90 90 

Недељни фонд часова: / / / 6 

Општи циљеви и задаци: 

−  Оспособљавање за самосталан рад у спровођењу терапије 

− Стицање вештина о значају спровођења зоохигијенских мера у сточарству 

− Стицање вештина за самостално обављање одређених послова из области ветеринарске медицине 

 

 

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. Техника апликације лека        30 Оспособљавање за 

самосталан рад  у спровођењу  

терапије 

• самостално  припреми  лек 

• апликује лек интрамускуларно, 

субкутано, перорално 

• праћење остварености 

исхода 

• овладавање практичних 

вештина 

оцењивање вођења дневника 

2. Хигијена и нега домаћих 

животиња 

       60 Оспособљавање за 

самосталан рад  у спровођењу  

зоохигијенских  мера у 

сточарству 

• одржава хигијену у објектима и на 

површинама школске економије 

• спроводи мере личне хигијене и 

хигијене радног простора 

• одлаже штетне материје и амбалажу на  

прописан начин  

• одржава средства за рад 

• прилагођава се на правилну употребу 

средстава заштите на раду 

 

• праћење остварености 

исхода 

• овладавање практичних 

вештина 

оцењивање вођења дневника 

Кључни појмови садржаја: Лек, апликација, дезинфекција, дератузација, дезинсекција,нега животиња 

Корелација са другим предметима: Анатомија и физиологија; Хигијена и нега животиња; Патологија ; Епизоотиологија; Фармакологија       
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Професионална пракса 

Разред: 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:    90  

90 
Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање вештина за самостално извођење неопходних мануелних и инструменталних процедура у дијагностици и терапији животиња  

- Стицање вештина за правилан прилаз, фиксирање и припрему животиња за клинички преглед 

- Стицање практичних вештина и искуства у збрињавању различитих клиничких случајева 

-  Стицање вештина за самостално обављање одређених послова из области ветеринарске медицине 

-  Оспособљавање за самостално спровођење превентивних мера од заразних и паразитарних болести 

- Оспособљавање за помоћ ветеринару при порођају 

 

 

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. 

 

 

 

 

-Обрада клиничких 

случајева 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

-Оспособљавање за примену 

практичних вештина у збрињавању 

различитих клиничких случајева 

-Збрине различите клиничке 

случајеве у свакодневној 

клиничкој пракси 

-Реши специфичне проблеме 

клиничке патологије и терапије 

говеда, оваца, коза, свиња и 

паса 

-Самостално припреми и 

постави дезобаријере за 

транспортна средства на улазу 

у објекте 

-Самостално вакцинише и 

дехелминтише животиње 

 

 

 

-Праћење остварености исхода 

-Овладавање практичних вештина 

-Оцењивање вођења дневника 
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2. 

 

-Акушерство и вештачко 

осемењавање 

 

 

30 

 

-Оспособљавање за самосталан рад 

у  породиљству 

-Самостално одабере, 

припреми и примени 

акушерске инструменте 

-Препозна животиње које су у 

еструсу и изврши осемењавање 

 

-Праћење остварености исхода 

-Овладавање практичних вештина 

-Оцењивање вођења дневника рада 

Кључни појмови садржаја: 

Дезобаријере, вакцинација, дехелминтизација, анамнеза, порођај, еструс и осемењавање 

Корелација са другим предметима: 

− Анатомија и физиологија 

− Хигијена и нега животиња 

− Патологија 

− Епизоотиологија 

− Фармакологија       
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Ветринарски техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 / / / 32 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 7 Подстицањ ученика ка међусобно 

упознавање 

Подстинање ученика да сагледају 

међусобне сличмости и разлике и 

уваже их 

Анализира своје особине и уме 

да их 

представи другима 

Препозна, анализира 

сличности и разлике унутар 

групе 

Прихвата друге ученика и 

уважава њихову различитост 

Препозна 

предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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по различитим основама . 

препозна последице постојања 

нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, 

предрасуда 

2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

7 • Оспособљавање ученика за 

комуникацију у групи 

Искаже.образложи и браки 

мишљење аргументима 

Активнослуша 

Дебатује и дискутује на 

неугрожавајући начин. 

уважавајући мишљење других 

Објасни разлику између 

дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине 

настанка г.часина у 

свакодневној комуникацији и 

објасни поспедице које 

изазивају гласине 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

18 Оспособљавање ученика за рад у 

групи/тиму и међусобну сарадњу 

Подстицање ученика дасукобе 

рсшавају на конструктиван 

иачин и да иабегавју сукобе 

Оспособљавање ученика да 

препозна примере насиље у својој 

средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености 

групног/тимског рала 

Учествујеу доношењу групних 

одлука Разликје могуће 

облике учешћа младпх 

Објасни потрбу,важност 

партииипације младих 

Објасни степене и 

обликеучешћа младих у 

сакодневном животу 

Објасни разлоге.ток и 

последице сукоба 

Објасни ефекте конфликта 

наток комуникације 

Уочи факторе којн одређују 

понашање у ситуацијама 

конфликта 

Анализира сукоб из 

различитих улова, (препознаје 

потребе и страхове актера 

сукоба) и налаи 

конструктивна решења 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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прихватљива за обе стране у 

еукобу. 

Образложи предности 

конструктивног начине 

решавања сукоба 

Објасни значај посредовања у 

сукобу 

Препозна и објасни врсте 

насиља 

Детектује,акализира узроке 

насиља (у својој средини, међу 

вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког 

насиља . из позииије жртве 

насиља и из позиције 

посматрача 

Прихвати одговорност за 

сопствено понашање 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност 

 Корелација са другим предметима: 

Историја;  

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета; 

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката 

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

16  

 

У познавање ученика са 

врстама права и природом 

(универзалност, целовитост, 

недељивост) 

У познавање ученика са 

нчинима и механизмима 

заштите права- 

међународним и домаћим 

• Објасии значење и смисао људских права 

• Разликује врсте људских нрава (линна, 

лолитичка, социјалноекономскал 

културна, здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

Објасни целовитост и узајамну повезаност 

људских права 

Објасни универзалност и развојностљудских 

права 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 
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документима која гарантују 

остваривање и заштиту 

права сваком појединиа 

Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права али и 

права других људи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Објашњава потребу посебне заштите гграиа 

детета 

Проналази примере и показатеље 

остваривања и кршења л>удских праваа 

Процеми положај појединца и друштвеиих 

група, са аспекта људских права 

Објасни механизме и начине за заштиту 

људских права 

Анализира и тумачи основна међунар и 

домаћа докуменга из области људских права 

Објасни улогу најзначајнијих институција и 

процедуре заштите људских права 

Објасни улогу појединца и група у заштити 

људских права 

2. Планирање и извођење 

акције 

16 Подстииање ученика на 

активну партиципацију у 

животу школе 

Развијање вештина 

планирања акције 

 

Идентифнкује проблеме у својој локалној 

заједници/ школи 

Анализира изабране проблеме, изучава их 

Предлаже активкости и дискутује о њима са 

осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука 

Формулише цилеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује их 

 

 Представи,путем јавне презентације,нацрт 

акције и резултате акције. 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана 



 

334 

 

 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

 

 

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. Демократија и политика 5 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије и 

институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља власти у 

демократији 

Објасни појмоведемократија, 

политика, власт, грађански 

живот 

Објасни  разлике демокрацког 

од недемокрацкст начина 

одпучивања 

Објасни разлике непосредие од 

посредне демократије 

Анализира различите начине 

ограничавања власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске 

власти 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 



 

335 

 

2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом локалне 

самоуправе 

Сагледавање улоге и 

каракгеристика цивилног друштва 

у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања грађанина/грађанке у 

политици 

Објасни политичко одређење 

појма грађанин/грађанка 

 

Објасни значај поштовања 

закона у демократској држави 

 

Објасни улогу локалне 

самоуправе и послове којима се 

бави 

 

Објасни карактеристике и 

улогу цивилног друштва 

Детектује могућности утицаја 

грађана на власт, правни н 

политичи систем (различите 

форме грађанског удруживања, 

ратличите форме грађанских 

ининнјатива и акција ) 

Детектује н анализира факторе 

који/ ометају/ подстичу 

демократски развој друштва 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са суштином 

грађанских, политичких права и 

правом на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа грађана у 

демократском друштву 

Објасни појам људских права 

Наведе врсте људских права и 

објаснн њихов садржај 

Детектују примере 

поштовања/кршења људских 

правау актуелним медијима 

Објасни улогу појединца у 

заштити и оствариању људских 

права 

Објасни појам грађанска 

иницијатива 

Наведе надленсности општине 

и послове којима се бави 

Раликује формалну од 

нефомалне ииицијативе 

Објасни форму и садржај 

формаглног предпога 

грађанске иницијативе 

Објасни структуру, 

функционисање, правила , 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све 

процедуре у процесу доношења 

одлука на предлог грађана 

Објасни појам. карактеристике, 

улогу и врсте удруживања 

грађана 

Идентификује и анализира 

активности и акције удружења 

грађана у својој локалној 

заједници. 

4. Планирање конкретне 

акције 

11 Подстицање и оспособљава за 

планирање заједничких акција и 

пројеката у локалној заједници 

Идентификује проблеме у 

својој локалној заједници 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже акгивности и 

днскутује о њимаа са осталим 

члановима тима 

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише циљеве и кораке 

акције 

Иницира активности ,прати их 

и оцењује их 

Представи,путем јавне 

презентаиију.нацрт акције и 

резултате акције 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке 

за целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су:             

- разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву 

- да се ученици упознају са значајем професионалног развоја уважавајући концепт доживотног образовања 

- да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

- да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

- да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу   

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

-  да се потенцира веза између теорије (права, слободе, једнакост, одговорност, добробит...) и конкретних тренутних 

             или пројектованих потреба ученика с циљем јачања њихових компетенција за живот 

 

 

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.  
Свет информација 

 
 
16 

 
 
Упознавање са могучностима које 

Закон о слободном приступу 

информацијама пружа у 

остваривању људских права и 

слобода 

 

Оспособљавање ученика да 

самостално тражи и долази до 

информација од јавног значаја 

 

Разумевање улоге и значаја медија 

 

Објасни значај права на 

слободан приступ 

информацијама и социјално 

економска права за појединца 

 

Објасни појам јавне 

информације и означи које 

информације од јавног значаја 

грађанин може да добије 

 

Објасни улогу Закона о 

слободном приступу 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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у савременом друштву 

 

Развијање критичког односа према 

медијима и информацијама 

добијеним преко различитих 

медија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

информацијама и улогу 

поверника 

 

Објасни процедуру подношења 

захтева за приступ 

информацијама од јавног 

значаја 

 

Анализира информације 

добијене које добија преко 

медија 

 

Тражи, пронађе и даје 

информације 

 

Открива примере манипулације 

у медијима 

 

Објасни значај објективности и 

веродостојности  информација 

2. Свет професионалног 

образовања и рада 

16 Да ученик разуме важност 

дефинисања циљева и планирање 

каријере 

 

Развијање вештине тражења 

информација значајних за 

професионално образовање и 

укључивање у свет рада 

 

 

 

Оснаживање ученика  да поставља 

циљеве личног развоја и планира 

свој развој 

Поставља циљеве личног 

развоја и планира свој развој 

 

Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне 

за даљи професионални развој 

 

Напише личну радну 

биографију 

Представи своје личне 

карактеристике приликом 

разговора са послодавцем 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: Историја 

Српски језик и књижевност и Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о 

односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе. 

 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје 

којима ће се бавити 

православни катихизис 

у току 1. године 

срдњошколског или 

гимназијског 

образовања 

- Моћи да уочи какво 

предзнање има из 

Православног 

катихизиса 

- Бити мотивисан да 

похађа наставу 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  
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православног 

катихизиза 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Бог Откривења 6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно 

настала, нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да 

је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним 

текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и 

свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се односи 

на предмете и познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког 

знања;  

- Упознати ученике са примерима 

вере и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

- увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

- препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи 

личним животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 
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православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање као 

лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

- објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Хришћанин – човек 

Цркве 

7 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као 

благодатне заједнице Бога и 

верних која се остварује у светој 

Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој 

остварује пуноћа заједнице са 

Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан 

конкретне литургијске 

заједнице;  

- опише живот парохијске 

заједнице;  

- објасни у основним цртама  

да се учешћем у литургијском 

сабрању ступа на пут 

богопознања;  

- продискутује о православном 

схватању Цркве;  

- схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

7 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

- именује различите књиге 

Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог 

Писма садржи у 

богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  
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правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве.  

 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим Писмом;  

- моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог 

Завета;  

- моћи да закључи да је Свето 

Писмо књига Цркве, а не 

појединца.  

 

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Хришћански живот 4 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом 

у Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и црквеног 

Предања и правилно доживљавање 

православног етоса који извире из 

литургијског начина постојања 

људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање 

ученицима да је човек биће 

смисла;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

- увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

-  уочи да светост живота није 

могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани 

да буду свети;  

-  уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи 

Корелација са другим предметима:1. Српски језик и књижевност  2. Историја  

3. Ликовна култура  4. Грађанско вапитање 5. Социологија 6. Филозофија 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном 

и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

начином реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања стекли 

и какве ставове усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

-моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 2. године средњошколског 

или гимназијског образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 
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 разреду школовања.  

 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Стварање света и човека 7 -Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни Бог 

који слободно из љубави ствара 

свет;  

- Развијање свести код ученика о 

стварању човека по „икони и 

подобију Божјем“, односно као 

слободне личности способне за 

љубав према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све што је 

у њему, створено за вечност, да 

буде причасник вечног Божјег 

живота;  

- Предочити ученицима чињеницу 

да је човек од Бога призван да 

управља целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у тој 

заједници обожи и човек и свет.  

 

- интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-  објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије 

Бога зато што је способан за 

заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет 

са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим;  

- буде подстакнут да просуђује 

о смислу постојања човека и 

света;  

-  разликује особености 

створеног и нествореног;  

-  развија одговорност за 

сопствени живот и живот 

других;  

-  преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према 

творевини Божјој.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељски грех 7  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског греха 

на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења;  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 
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Отаца и учења Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) састоји у 

одвајању човека и света од Бога;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да спасење као 

превазилажење смрти и задобијање 

вечног живота, јесте повратак у 

заједницу с Богом.  

 

 

 

 

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење;  

-буде подстакнут да се 

одговорније односи према 

природи;  

-стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје 

спасење.  

 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

-Омогућити ученицима да стекну 

знање о историјском току 

остварења Божјег плана о свету;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се у личности Исуса 

Христа испуњава оно што је 

откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у чему се 

састоји разлика између Цркве као 

богочовечанске заједнице и других 

облика људских заједница;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије који сабира и 

избавља народ Божји.  

 

 

 

- уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у 

заједницу са Њим;  

-схвати на примеру Каина и 

Авеља, и закључи да је свако 

убиство – братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и 

схвати значење појма праслика 

Христа и Цркве као места 

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог 

назначења;  

- разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји;  

-развије свест да је за 

богопознање неопходан личан 

сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму 

духовног карактера.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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5. Свештена историја 

спасења (од Мојсија до 

Христа) 

3 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом Завету 

у личности Господа Исуса Христа;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије Који сабира и 

избавља народ Божји;  

- Упознати ученике са значајем 

старозаветног празновања Пасхе 

као праслике молитвеног  

сећања на Христово Страдање, 

Васкрсење и Други долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек изграђује 

Црква.  

 

сазна да је старозаветна 

вера – вера у једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се 

остварила у личности 

Христовој;  

- наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина 

Божјег и новозаветне Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне 

и новозаветне историје;  

-уочи разлику између 

уобичајеног значења речи 

пророк и њеног библијског 

смисла;  

 

-на примеру пророчке 

делатности, увиди значај 

старања о социјално 

угроженим категоријама 

друштва;  

- схвати на примеру Израиља, 

да Црква има наднационални 

карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о 

љубави;  

- знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје;  

- промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Старозаветна ризница 7 Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о незаменљивости и 

вредности сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

-подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким 

грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 
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знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

разреда средње школе.  

 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Философија  

6. Социологија  

7. Ликовна култура 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (будући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима; 

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

 

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. Увод 1 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином реализације 

наставе Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 



 

349 

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Христос истинити Бог и 

истинити човек 

5 Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за 

наше спасење;  

- Протумачити ученицима 

Христова имена: Нови Адам, 

Месија и Емануил;  

- Протумачити ученицима пролог 

Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је Христос потпуни 

Бог и потпуни човек;  

- Упознати ученике са теологијом 

иконе – да се на иконама 

пројављује историјска и 

есхатолошка димензија.  

 

- разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, 

Логос;  

- изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света;  

- у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима 

се говори о Богу као Логосу;  

- у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви 

представља Бог;  

- наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Приближило се Царство 

Божје... 

5 Пружити ученицима основ за 

разумевање да Христос доноси 

Царство Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом 

контексту;  

- Предочити ученицима Христово 

учење о Царству Божјем;  

- Христова проповед има 

универзални карактер  

 

 

-закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-увиди актуелност Христове 

проповеди;  

-разуме да је Христова 

делатност и проповед позив 

свима у Царство Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 
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усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

7 - Протумачити ученицима догађај 

и тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

-Упознати ученике да Христос у 

својој Личности обједињује 

Царску, Пророчку и 

Првосвештеничку службу, 

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова смрт 

на Крсту крајњи израз љубави Бога 

према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом свете 

Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем Христос 

прослављен као Господ и да је у 

Њему прослављена људска 

природа;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

- Протумачити ученицима 

неколико новозаветних 

пневматолошких одељака 

-повеже догађај Преображења 

са литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на 

који ће остваривати заједницу 

са својим ученицима у све дане 

до свршетка века;  

-разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из 

свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству;  

- причешћујући се, доживљава 

себе као учесника Тајне 

Вечере;  

-у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти;  

-објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску 

природу Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси 

на небо да би наша вера у 

Христа била слободна  (а не 

изнуђена);  

- зна је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога – у Цркви.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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5. Мој живот у Христу 4 .  

-Подстицати ученике на 

хришћански однос према свету, 

себи и ближњима указивањем на 

пример Христа чији је живот 

испуњем безусловном љубављу 

према сваком човеку;  

- Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу 

делатне љубави према Богу и 

ближњима;  

- Упутити ученике да је основни 

смисао хришћанског етоса волети 

друге као што Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима основ за 

разумевање да Христов Закон 

љубави није могуће испуњавати на 

формалан начин.  

 

-разуме да покајање 

(преумљење) значи 

постављање Царства Божјег за 

приоритет живота;  

-разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство 

Божје;  

- зна да истински однос са 

Богом не сме бити 

формалистички;  

-буде свестан значаја 

испуњавања Христових 

заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

6. Светотајински живот 

Цркве 

4 Христос у својој личности 

обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

- Протумачити ученицима догађај 

и тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова смрт 

на Крсту крајњи израз љубави Бога 

према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом свете 

Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

еклисиолошку ипостас (црквени 

идентитет);  

- Омогућити ученицима 

разумевање да су Исповест и 

-Омогућити ученицима да 

схвате да је наш живот у Цркви 

незамислив без учешћа у 

светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек 

Крштењем и Миропомазањем 

задобија примање дарова 

Светог Духа за служење у 

Цркви;  

-схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје 

Очево и заједницу Цркве;  

- зна да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога;  

-међусобно да разликује 

различите службе у Цркви 

(епископ, свештеник, ђакон, 

лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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Покајање обновљење благодати 

Крштења;  

- Указати ученицима да је 

свештеничка служба продужетак 

Христовог служења којим је Он 

спасао свет;  

- Указати ученицима да се 

учешћем у светим Тајнама постаје 

део Тела Христовог;  

-Развијати свест ученика да је 

света Литургија Тајна Божјег 

присуства у свету и уласка у 

Царство Божје.  

свој смисао добијају у 

Литургији.  

 

- посматрање понашања ученика;  

      7. Новозаветна ризница 6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног домостроја 

спасења на примеру анафоре 

Василија Великог;  

- Детаљно протумачити ученицима 

молитву Оче наш у контексту 

Литургије;  

- Пружити ученицима основ да 

повежу Христов однос према 

потребитима са харитативном 

делатношћу хришћана данас;  

- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у 

прихватању Христове Тајне нема 

раздора међу људима;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија 

Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска 

љубав своје порекло има у 

примеру Христове љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно 

и национално порекло;  

-уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Грађанско васпитање 3. Историја  

4. Екологија 5. Географија 6. Филозофија 7. Психологија 8. Социологија 9. Ликовна култура  
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Образовни профил: 

Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 31 - - 1 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот;  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

 

 Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог 

односа према Богу, људима и природи, 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним 

облицима стваралаштва, 

-помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између властите личности и заједнице, и остварењу сусрета са светом (с 

људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друшвом, природом и Богом). 

 

 

 

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. Увод        1 -Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

начином реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном школовању.  

 

 

 

-сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 
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усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

2. За живот света 6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да Литургија 

преображава свет уносећи у њега 

есхатолошку реалност;  

- Упознати ученике са садржајем и 

структуром свете Литургије;  

- Предочити ученицима значај 

активног учешћа у светој 

Литургији;  

- Нагласити ученицима да су 

хришћани позвани да у свету 

сведоче етос свете Литургије.  

 

- препознаје елементе свете 

Литургије;  

-препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег;  

-назре космолошки и 

есхатолошки карактер 

Литургије;  

-тумачи литургијску молитву 

после светог Причешћа;  

-схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, 

љубав нелицемерна, смелост 

према Богу, усвојење Царства 

Божјег.  

- буде свестан да се његов 

живот у Цркви не ограничава 

на време служења свете 

Литургије.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

3. Историја и есхатологија 

у  Цркви 

14 -Представити ученицима 

хришћанско схватање историје као 

процес који у есхатону задобија 

свој смисао и испуњење;  

- Упознати ученике са најважнијим 

догађајима из историје Цркве;  

- Упознати ученике са 

најзначајнијим елементима 

кирило-методијевске традиције  

- Нагласити ученицима да је 

-схвати да историја има 

есхатолошко усмерење;  

-схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству;  

-схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и 

хришћанског етоса;  

-наброји неке српске светитеље 

и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима;  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  



 

355 

 

Светосавље хришћански етос 

српског народа;  

- Упознати ученике да се 

опредељење за Царство Небеско 

изражава на реалан начин: 

сведочењем Христа и личним 

животом;  

- Упознати ученике са богатством 

исихастичке праксе и богословља.  

 

-доведе у везу виђење таворске 

светлост са исихастичком 

праксом;  

-буде свестан могућности 

мистичког опита заједнице са 

Богом.  

 

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

4. Хришћанство у 

савременом свету 

8 -Омогућити ученицима да изграде 

хришћански став према 

савременом схватању слободе, 

љубави, заједнице...;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да хришћанска теорија 

и пракса носе снагу којом би могло 

да се одговори на најважнија 

искушења савременог света и 

човека;  

- Оспособити ученика да 

богословски размишља о 

биоетичким проблемима на основу 

одабраних примера;  

- Упознати ученике са различитим 

богословским поимањима болести;  

- Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи ученике да се 

одговорно суочавају са 

егзистенцијалним питањима;  

- Кроз дискусију о проблемима 

моралности у социолошким 

оквирима помоћи ученицима да 

изграде правилан етички став о 

томе;  

- Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 

савременим изазовима;  

- Разговарати са ученицима о 

-постане свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу;  

-критички вреднује проблеме 

савремене цивилизације у 

светлу искуства Цркве 

(савремено схватање слободе, 

љубави, другог човека);  

-промишља о разлозима 

постојања болести и како се 

носити са њима са 

православног становишта;  

-схвати да су болести 

зависности последица 

неиспуњености смислом и 

правим животним садржајима;  

-будесвестан да личност 

ниједног човека не сме да буде 

сведена на предмет, ствар или 

број;  

-будесвестан значаја 

јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене 

личности и личности других 

људи;  

-будесвестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

-увиди да је лек против 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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проблему човекове 

опредмећености у потрошачком 

друштву;  

- Разговарати са ученицима о 

човекој тежњи да пребацује 

одговорност на Бога за зло у свету 

и дати објашњење са православног 

становишта;  

 

опредмећења човека – искуство 

Цркве и да личност не постоји 

без заједнице слободе и 

љубави;  

-схвати да је насиље немогуће 

ако је други за мене личност.  

 

 

5. Тачно изложење 

православне вере 

3 -Рекапитулирати и продубити 

знања ученика о основама 

православне вере;  

- Помоћи ученицима да изврше 

синтезу досадашњих знања и 

разумевања о основама 

православне вере;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току циклуса школовања.  

 

- уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Есхатологија, биоетика, етос, етика, космологија, исихазам, мистика 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Философија 3. Социологија 4. Екологија 5. Биологија  

6. Грађанско васпитање 7. Историја 8. Ликовна култура  



 

357 

 

 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Патологија пчела (изборни предмет) 

Разред: други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

 

− - Стицање знања о условима настанка болести пчела 

− Рарвијање способности примене знања у пракси 

 

 

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. Болести пчела       32 Развијање знања о условима  

настанка  болести  пчела 

o дефинише  услове настанка и 

преношења болести 

o разликује  значај 

неспецифичних фактора у 

настајању,одржавању и 

ширењу болести 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања  

 

2. Профилакса и сузбијање 

болести пчела 

      32 Развијање знања и вештина о улози 

превентивних мера у сузбијању и 

искорењивању болести пчела 

• идентификује   значај 

превентивних мера у сузбијању 

и искорењивању узрочника 

болести пчела   

• идентификује  значај 

превентивних  мера у 

сузбијању и искорењивању 

узрочника  болести пчелињег 

легла  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања  

 

Кључни појмови садржаја: преношење болести,превентивне мере 

Корелација са другим предметима: Анатомија и физиологија Фармакологија  Болести животиња  Професионална пракса 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Патологија риба (изборни предмет) 

Разред: 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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

− - Стицање знања о шаранским и пастрмским рибњацима 

− Развијање способности примене знања у пракси 

 

 

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. Гајење риба       32 Развијање способности примене 

знања из области рибарства 
• наведе карактеристике 

шаранских и 

пастрмских рибњака  

• објасни биотичке и 

абиотичке факторе 

значајне за гајење риба 

• дефинише принципе 

правилне исхране риба 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања  

 

2. Лечење и сузбијање 

болести риба 

      32 • Развијање знања о 

етиологији болести риба 

• Развијање способности  

примене знања у пракси 

 

• наведе услове настанка 

болести  

• опише путеве њиховог 

ширења 

• примени мере њиховог 

лечења и сузбијања 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања  

 

Кључни појмови садржаја: 

Рибњак,настанак и ширење болести,лечење и сузбијање болести 

Корелација са другим предметима: Биологија, Патологија , Епизоотиологија 

Болести животиња 



 

359 

 

 

Образовни профил: Ветеринарски  техничар 

Назив предмета: Спортско коњарство 

Разред: 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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о привредном значају спортског коњарства 

-Стицање знања о састављању оброка за спортска грла у складу са њиховим потребама 

 

 

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. Одгајивање спортских 

коња 

17 • Развијање знања о привредном 

значају спортског коњарства 

• Дефинише привредни 

значај спортских коња за 

једну државу 

• Разликује боје, ознаке и 

белеге код коња и њихов 

значај за савремено 

коњарство 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

 

2. Исхрана спортских коња 15 • Развијање знања о састављању 

оброка за спортска грла у 

складу са њиховим потребама 

 

• Састави табелу оброка за 

спортска грла у зависности 

од кондиције и интензитета 

тренинга 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

 

3. Спортске дисциплине 32 • Развијање знања о социјалном 

понашању коња и начинима 

увежбавања за различите 

спортске дисциплине 

• Разликује опрему за касачке 

и галопске трке 

• Препозна социјално 

понашање коња и врсту 

обуке која се примењује у 

дерсури коња 

• Наведе методе испитивања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

 



 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тркачких способности коња 

• Наведе најпознатије 

организације (ергеле, 

коњичке клубове и 

удружења) које су значајно 

утицале на развој коњичког 

спорта 

 

Кључни појмови садржаја: 

Исхрана коња, Спортске дисциплине, Одгајивање коња 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Хигијена и нега животиња 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Патологија егзотичних животиња-изборни предмет 

Разред: 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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ предмета 

 -    Стицање знања у погледу остваривања оптималних животних услова гајења у заточеништву (у погледу димензија кавеза, оптималног термичког       режима, 

исхране и начина храњења) и остваривања најбољих услова за успешну репродукцију животиња у заточеништву 

  -Стицање знања о проблему поремећаја који настају у исхрани, условима дефицита одговарајућих витамина и минералних материја   

  -Стицање знања о терапији и одговарајућим мерама лечења кућних љубимаца са акцентом на прописивању и избору лекова 

 

 

 

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. гмизавци 13 • Развијање знања о 

најважнијим 

болестима и лечењу 

гмизаваца 

 

• у  лечењу опише биолошке карактеристике 

и грађу корњача 

• објасни услове гајења у затвореном 

простору 

• наведе узроке, опише клиничке симптоме 

болести 

примени терапију болести 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

 

2. глодари 6 Развијање знања о 

најважнијим болестима и 

лечењу глодара   

• наведе биолошке особине хрчка, полну 

зрелост и размножавање 

• објасни узроке настанка, ширења и 

клиничке симптоме појединих болести 

примени одговарајући лек 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 
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3. чинчиле 13 Развијање знања о 

најважнијим болестима 

чинчила 

• наведе биолошке карактеристике и услове 

држања чинчила 

• опише карактеристике појединих болести 

(балављење, прстен од крзна, губитак 

крзна, алопеције, колике и шок) 

• објасни карактеристике инфективних 

болести чинчила (псеудотуберкулозе, 

клостридијалне ентеротоксемије, 

листериозе, ентеритиса, пнеумонија) 

примени одговарајући лек 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

 

4. полумајмуни и мајмуни 32 Развијање знања и 

вештина о биолошким 

карактеристикама, 

превентивним мерама и 

лечењу примата 

• наведе биолошке карактеристике мајмуна и 

припаднике одговарајућих породица 

• опише начин узимања крви и интравенске 

апликације лекова и начине апликације 

лекова 

• дефинише карактеристике физичке и 

хемијске имобилизације  

• објасни узрочнике болести, начин ширења 

и клиничке симптоме болести 

објасни методе лечења  појединих вирусних,   

бактеријских и паразитских болести 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Симптоми,болест,терапија 

Корелација са другим предметима: 

− Биологија                                             

− Патологија 

− Епизоотиологијa 

− Фармакологија 

− Болести животиња 

− Хигијена и нега животиња 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Хигијена намирница животињског порекла - изборни 

Разред: Четврти  

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-стицање знања о квалитету намирница животињског порекла 

-развијање способности примене знања у производњи, чувању,транспорту и промету намирница 

 

 

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. Хигијена млека и 

млечних производа 

29 Развијање знања о примени 

прописа о хигијенско-техничкој 

заштити у прехрамбеној 

индустрији 

Објасни хемијски састав млека 

Опише органолептичка 

својства млека 

Наведе микроорганизме млека 

Објасни поступке 

пастеризације и стерилизације 

Опише паковања млека 

Објасни добијање млечних 

производа (јогурт, павлака, 

маслац, сир) 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

2. Хигијена меса и 

производи од меса 

29 Развијање знања о примени 

прописа о хигијенско – техничкој 

заштити у прехрамбеној 

индустрији 

Објасни хемијски састав меса 

Општа органолептичка 

својства меса 

Наведе врсте меса 

Објасни поступак са месом 

после клања 

Наведе прерађевине од меса 

(кобасице) 

Наведе карактеристике 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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сувомеснатих производа 

Наведе карактеристике сланине 

Наведе карактеристике 

кобасица за печење 

Наведе карактеристике масти 

Наведе карактеристике 

конзерви од меса и готова јела 

3. Јаја  6 Развијање знања о саставу и 

класирању јаја 

Објасни хемијски састав јаја 

Наведе опште класирање јаја 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Производња и хигијена млека, меса и јаја 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, епизоотиологија, болести животиња, сточарство са исхраном 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Назив предмета: Кинологија (изборни предмет) 

Разред: четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о начину гајења, држања, оцењивања , вођења евиденције и родовних књига паса 

 

 

 

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. Гајење и репродукција 

паса 

      32 Развијање знања о одгајивању 

, исхрани, васпитању и обуци 

паса 

• наведе делатности надлежних 

чланова кинолошких удружења 

• објасни настанак врсте паса и 

историјски значај одомаћивања 

• опише на који начин се процењује 

екстеријер као и стандарде за 

изложбе паса 

• објасни основне морфолошке и 

физиолошке особине  паса 

• наведе дужину трајања и ток 

гравидитета 

• објасни основне мере личне 

хигијене паса 

(четкање,купање,чишћење ушију, 

одржавање ноктију) као и хигијену 

простора 

• састави табеле правилних оброка 

за одговарајућу расу паса , за 

скотне и дојне кује, за штенад и 

радне животиње 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања  
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• објасни како се одражавају утицаји 

човека и средине на понашање 

паса 

• препозна како пас реагује на  

звучне и видне команде у дресури 

 

2. Оцењивање паса       32 • Развијање знања и 

вештина о начину 

оцењивања, вођењу 

евиденције и 

родовних књига паса 

 

• процењује поједине регија тела и 

ходова – 

       мерењем и од ока 

• наведе  које особине према 

стандардима  

      треба да поседује одговарајућа раса 

паса 

• опише карактеристике појединих 

испитних 

      група предвиђених правилником 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања  

 

Кључни појмови садржаја: 

Гајење,репродукција,исхрана,хигијена и оцењивање паса 

Корелација са другим предметима: 

− Биологија                                               

− Патологија  

− Епизоотиологија 

− Хигијена и нега животиња  

− Болести животиња   

− Основи  хирургије 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар  

Назив предмета: Историја (изборни предмет) 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о настанку 

модерне српске државе и 

најважнијим одликама српске 

државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском 

одредницом. 

На почетку модула ученика 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, планом 

рада и начина оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се 

реализује кроз теоријску 

наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске државе.  

Разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и поново 

настала српска држава. Наведе и 

упореди одлике српске дежавности. 

Место реализације 

наставе:Учионица или 

одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити 

кроз: праћење, тестове знања 

и усмено испитивање. 

   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих идеја 

Уочи утицај европских 

револуционарних збивања на развој 

српске националне и државне идеје. 

Објасни узроке и последице српске 
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модерног доба и њиховог утицаја 

на стварање српсдке државе. 

револуције, ослободилачких ратова 

1876.-1878, Балканских ратова и 

Великог рата. 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и постоји 

српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које 

су вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у 

српској револуциј, развоју институција 

и формирању модерног политичког 

система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и носиоцима 

идеје. 

Изведе закључак о значају уставности 

за развој модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о одликама 

југословенске државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као 

републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

   Проширивање знања о положају 

српског народа у југословенској 

држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

3. Достигнућа српске 

културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о вишевековном 

континуитету српске културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања 

на културна кретања. 
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   Сагледавање српске културе као 

део европског културног наслеђа. 

Проширивање знања о највишим 

дометима и представницима 

српске културе. 

Опише одлике свакодневног живота 

Срба у различитим епохама. 

 

   Развијање свести о значају 

образовања за општи културни 

напредак. 

Упореди одлике српске културе 

различитих периода. 

 

   Уочавање промена у свакодневном 

животу код Срба кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне 

за развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у савременом 

свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима. 

 

   Проширење знања о 

најзначајнијим међународним 

организацијама и чланству Србије 

у њима. 

Разуме место и улогу Србије у 

савременом свету.Утврди значај 

чланства Србије у међународним 

организацијама. 

 

   Проширивање знања о 

последицама научно-технолошког 

развоја на живот савременог 

човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у 

свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Ветеринарски техничар 

 

Назив предмета: Филозофија 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

   Циљ наставе филозофије :Упознавање са смислом основних филозофских питања, историјом филозофије, најчувенијим филозофима, филозофским правцима и 

дисциплинама. Увођење у методу филозофије као мисаоне делатности која се развија постављањем питања, увиђањем проблема, аргументацсањем у корсит сопствених 

и супротних теза са крајњим циљем да се дође до истине. Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о друштвеним 

проблемима,развијање грађанске свести о значају слобода, солидарности и екологије за развој хармоничног друштва Показивање да се у филозофији као теоријско-

мисаоној делатности стварају водеће вредности, идеје и истине н 

 

 

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. Одређење филозофије 6 Упознавање ученика са 

основним појмовима о 

филозофији и њено 

разликовање од других 

наука, уметности и 

религије Упознавање 

ученика са филозофским 

питањима, филозофским 

дисциплинама и 

различитим филозофским 

гледишти

ма  

 
 

одреди појам и предмет филозофије  

наведе филозофске дисциплине и разликује правце у 

оквиру дисциплина 

 

 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 ( 30 

часова)  

разговори, тестови и 

дебате (22 часа)  

радионице (8 часова)  

приказивање филмова 
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(4 часа)  

 

Подела одељења на 

групе  

Одељење се дели на 

групе од по 4 

ученика приликом 

реализације:  

радионица  

 

Место реализације 

наставе  

Теоријска настава и 

радионице с 

е реализују у учионици 

; 

Усмено, задаци 

отвореног типа,рад у 

групама;  

  

2. Античка филозофија 13  

Упознавање ученика са 

историјом античке и 

средњовековне 

филозофије  

Оспособљавање ученика 

за учествовање у 

аргументованој и 

толерантној дискусији  

издвоји главне оптужбе 

против Сократа  

објасни Платонову 

теорију идеја преко 

„Мита о пећини“ из 

дијалога „Држава“  

наведе врсте владавине 

према Платоновом 

учењу и опише његову 

визију идеалне државе  

примени Аристотелову 

теорију о четири узрока 

разликује песничко-митолошке визије о настанку света 

од појмовног мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да упореди 

различита схватања овог појма код претскократских 

мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, космос  

разликује супротности: једно - мноштво, кретање - 

мировање, коначноразликује песничко-митолошке 

визије о настанку света од појмовног мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да упореди 

различита схватања овог појма код претскократских 

мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, космос  

разликује супротности: једно - мноштво, кретање - 

мировање, коначноразликује песничко-митолошке 

визије о настанку света од појмовног мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да упореди 

различита схватања овог појма код претскократских 

мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, космос  

разликује супротности: једно - мноштво, кретање - 

Усмено,рад на 

тексту,израда 

презентације,рад у 

пару,задаци отвореног 

типа,кратка вежба; 
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на конкретне предмете  

да успостави узајамни 

однос среће, 

материјалних добара, 

мудрости и других 

врлина  

 

 

 
 

мировање, коначно- бесконачно, променљиво - 

непроменљиво  

примењује неку од Сократових метода (мајеутика, 

иронија, индукција)  

издвоји главне оптужбе против Сократа  

објасни Платонову теорију идеја преко „Мита о 

пећини“ из дијалога „Држава“  

наведе врсте владавине према Платоновом учењу и 

опише његову визију идеалне државе  

примени Аристотелову теорију о четири узрока на 

конкретне предмете  

да успостави узајамни однос среће, материјалних 

добара, мудрости и других врлина Критички користи 

различите изворе сазнања,развија аргументацију и 

одбрану личних и колективних вредносних ставова; 

3. Средњовековна 

филозофија 

5 упореди средњовековну и 

античку филозофију  

 

упореди средњовековну и античку филозофију 

.Разумевање историјског контекста у настанку 

филозофских схватања и другачијег концепта 

стварности; 

 

Рад у 

групи,дебата,усмено; 

 

 

4. Филозофија новог доба 20 Упознавање ученика са 

основним 

карактеристикамасавреме

ног доба  

Развијање код ученика 

критичког односа према 

друштвеним појавама  

повезује вредности античког периода са ренесансом. 

Препознаје  

садржаје из области књижевности, историје и 

уметности и склапа 

 целину  

повеже став „Знање је моћ“ са проналасцима који су се 

 догодили у времену ренесансе  

објасни смисао индукције као нове методе 

истраживања и 

 

 овладавања природом  

објасни смисао методске сумње код Декарта и става 

„мислим, 

 дакле, постојим“  

наведе четири Декартова правила методе  

разуме појам супстанције на примеру једног 

представника 

 рационализма  

дефинише теорију сазнања и повезује емпиризам са 

критиком  

теорије урођених идеја  

Рад у 

групи,дебата,усмено; 
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демонстрира каузалитет на примерима из 

свакодневног живота  

наброји најважније представнике просветитељства и 

наведе  

основне идеје тог правца  

објасни Кантов коперникански обрт  

разликује појмове категоричког и хипотетичког 

императива, 

наводи примере,препознаје основне тезе идеализма 

5. Савремена филозофија 20  

Оспособљавање ученика 

за сналажење у 

савременим расправама  

 

увиђа смисао Марксовог захтева за револуцијом  

именује основне теме Ничеове филозофије  

објасни појам егзистенције и препознаје ситуације 

егзистенцијалног избора  

увиђа богатство праваца у савременој филозофији. 

Кратко описује њихове карактеристике .Унапређење 

способности за разложно усмено и писмено излагање 

мисаоних садржаја,подстицање стицања знања изва 

Рад у 

групи,дебата,усмено; 

 

 

    Начини рада: 

Усмено, истраживачки рад,израда презентације,рад у 

пару,рад у групи 

 

Кључни појмови садржаја: 

Филозофија,коначно,бесконачно,вечно.променљиво,метафизика,гносеологија,логика,етика,естетика,догматизам,емпиризам,рационализам,скептицизам,космос,иронија,

мајеутика,теологија,религија,атом,сустанција,arhe,ренесанса,метода, каузалитет,просветитељство,апсолутна 

идеја,позитивизам,прагматизам,ирационализам,натчовек,отуђење,феноменологија,херменеутика 

 

Корелација са другим предметима: 

 

Социологија  

Екологија  

Грађанско васпитање  

Веронаука  

Логика са етиком  
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7.3.Наставни план и програм за образовни профил –Прехрамбени техничар 

 

Нaзив квaлификaциje: Прехрамбени  техничар  

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe     

Ниво квaлификaциje: IV 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: чeтири гoдинe 

 

 

  

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

Циљ стручног образовања за образовни профил ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за 

спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи. 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног 

образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду 

оспособљавани за: 

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

-ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама; 

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

-благовремено реаговање на промене у радној средини; 

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

-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у процесу рада; 

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и 

свакодневном животу. 
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

 

Стручне 
компетенције Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:  

Припрема воду, 

сировине и помоћне 

сировине у прехрамбеној 

и биотехнолошкој 

производњи 

• наведе врсте и објасни особине 

и квалитет прехрамбених 

сировина биљног и 

животињског порекла 

• наведе врсте и објасни особине 

и квалитет помоћних сировина 

• објасни технологију 

припреме воде 

• објасни поступке припреме 

сировина и помоћних сировина 

у оквиру сваке прехрамбене 

технологије 
• објасни технике мерења 

• одабере и припреми сировине и 

помоћне сировине по 

одговарајућој процедури сваке 

прехрамбене технологије 

• очисти, опере и класира 

сировине ручно и машински 

• измери сировине и помоћне 

сировине 
• рукује дозаторима 
• рукује уређајима за припрему 

технолошке воде 

• одржава хигијену 

технолошког постројења 

• савесно, одговорно, уредно 

и прецизно обавља поверене 

послове 

• ефикасно организује време 

• испољи позитиван однос према 

значају спровођења санитарних 

прописа, стандарда HACCP и 

осталих важећих стандарда у 

свим фазама прехрамбене и 

биотехнолошке производње 
• испољи позитиван 

однос према значају 

функционалне и техничке 

исправности машина и уређаја у 

прехрамбеној индустрији 

• испољи љубазност, 

комуникативност, 

предузимљивост, 

ненаметљивост и 

флексибилност у односу 

према сарадницима 

• испољи позитиван однос 

према професионално- 

етичким нормама и 

вредностима 
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Планира и организује 

сопствени рад и рад 

групе у малом погону 

прехрамбене и 

биотехнолошке 

производње 

• наведе основне врсте техничке 

и технолошке документације 

• објасни основна правила 

организације рада предузећа 

и конкретним радним 

местима 

• разликује начине организације 

производних погона у 

прехрамбеној и 

биотехнолошкој производњи 

• објасни основне принципе 

предузетништва 

• објасни значај примене мера 

сигурности рада у складу са 
прописима 

• припреми радно место, 

техничку и технолошку 

документацију 

• планира начин и динамику 

сопстевног рада и рада групе у 

малом погону 

• организује рад групе у малом 

погону 

• ради у тиму 

 

Производи прехрамбене 

производе 

• наведе технолошке операције 

појединачних прехрамбених 

технологија 

• објасни принципе рада машина 

и уређаја у прехрамбеној 

индустрији 

• објасни појединачне 

технологије производње: 

безалкохолних пића, брашна и 

тестенина, скроба, шећера, уља 

и биљних масти, пекарских и 

посластичарских производа, 

кондиторских производа, 

сточне хране, производа од 

воћа и поврћа, готове хране, 

млека и млечних производа, 

производа од меса, слада и 

пива, вина, винских и воћних 

дестилата, пекарског квасца, 

етанола и јаких алкохолних 

пића, органских киселина 

• примени знања из 

индустријске микробиологије 

• наведе важеће стандарде 

• припреми лабораторијске и 

погонске културе 

• примењује HACCP и остале 

важеће стандарде у свим 

фазама прехрамбене и 

биотехнолошке производње 

• рукује машинама и уређајима у 

прехрамбеној индустрији и 

контролише њихову 

исправност 

• лоцира неправилности у 

процесу производње и 

интервенише 

• одржава хигијену 

технолошког постројења 
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квалитета производње (НАССР 

и други), и објасни њихов 

значај 

• разликује критичне тачке при 

производњи 
• наведе параметре квалитета 

прехрамбених производа 

Пакује и складишти 

прехрамбене производе 

• објасни начине и услове 

складиштења прехрамбених 

производа 

• разликује врсте и објасни 

карактеристике складишта 
• разликује врсте и објасни 

карактеристике амбалаже 

• пакује готове произовде у 

одговарајућу амбалажу 
• складишти готове производе 
• контролише услове у 

складишту 

Врши контролу 

квалитета технолошког 

процеса, основних и 

помоћних сировина, 

готових производа и 

амбалаже, у погону 

прехрамбене и 

биотехнолошке 

производње и 

лабораторији 

• наведе параметре 

технолошког процеса и 

објасни значај њиховог 

праћења у погону 

• разликује лабораторијски 

прибор и опрему и објасни 

њихову употребу 

• објасни принципе рада 

инструмената 

• разликује врсте и 

карактеристике реагенаса 

• спроведе физичке, хемијске, 

физичко-хемијске и 

микробиолошке анализе 

сировина, помоћних 

сировина, полупроизвода, 

готових производа и 

амбалаже 

• наведе и објасни параметре 

квалитета сировина, 

помоћних сировина, 

полупроизвода, готових 

производа и амбалаже 
• објасни значај законске 

регулативе у области 

производње хране 

• изврши узорковање 

• изврши самостално физичке, 

хемијске, физичко-хемијске и 

микробиолошке анализе 

сировина, помоћних сировина, 

полупроизвода, готових 

производа и амбалаже 

• одржава хигијену прибора, 

опреме и инструмената за 

узорковање и лабораторијске 

анализе 
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Води и попуњава 

прописану 

документацију у 

прехрамбеној и 

биотехнолошкој 

производњи 

• објасни значај вођења 

евиденција 

• наведе врсте евиденција у 

производњи, лабораторији и 

складиштењу 

• води дневну документацију 

производње 

• врши требовање сировина, 

помоћних сировина и 

амбалаже 

• врши требовање 

лабораторијског прибора и 

реагенаса 

• задужује складишта за готове 

производе 

• води евиденцију рада 

• води евиденцију извршених 

анализа 

• припрема извештаје о 

квалитету сировина, 

помоћних сировина, 

полупроизвода, готових 

производа и амбалаже 
• користи рачунар 

 

Чува здравље и околину 

при прехрамбеној и 

биотехнолошкој 

производњи 

• објасни значај примене 

прописа из области заштите на 

раду, противпожарне заштите, 

заштите животне средине и 

санитарних прописа 

• објасни изворе и начине 

загађења животне средине као 

последице сваког 

појединачног технолошког 

процеса 
производње 

• примени средства за личну и 

колективну заштиту на раду у 

лабораторији и погонима за 

производњу 

• одложи отпад настао у 

процесу производње на 

прописан начин 

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат: 

• флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације; 

• заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима; 

• примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави. 
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Наставни план  - ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 
 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 15 2 0 555 74 0 0 10 0 0 350 0 0 0 10 0 0 350 0 0 0 12 0 0 384 0 0 0 1639 74 0 0 1713 

1. Српски језик и књижевност 3   111    3   105    3   105    3   96    417    417 

1.1   језик и књижевност                                  

2. Српски језик као нематерњи језик                                  

3. Страни језик I 2   74    2   70    2   70    2   64    278    278 

4. Физичко васпитање 2   74    2   70    2   70    2   64    278    278 

5. Математика 3   111    3   105    3   105    3   96    417    417 

6. Рачунарство и информатика  2   74                         74   74 

7. Историја 2   74                         74    74 

8. Екологија и заштита животне средине 1   37                         37    37 

9. Географија 2   74                         74    74 

10. Социологија са правима грађана                      2   64    64    64 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 8 0 222 296 0 0 11 8 0 385 280 0 60 10 9 0 350 315 0 60 6 11 0 192 352 0 60 1149 1243 0 180 2572 

11. Исхрана људи 1   37                         37    37 

12. Технике рада у лабораторији  6   222                         222   222 

13. Физика 2   74    2   70                  144    144 

14. Хемија 3 2  111 74   3 2  105 70                 216 144   360 

15. Аналитичка хемија        1 2  35 70                 35 70   105 

16. Основи прехрамбене технологије*        2 2  70 70  60               70 70  60 200 

17. Технологија воде* 

18. Технолошке операције        3 2  105 70   3 2  105 70          210 140   350 

19. Ензимологија               1   35           35    35 

20. Физичка хемија               2 2  70 70          70 70   140 

21 Микробиологија               2 2  70 70          70 70   140 

22. Изборна технологија 1*                

2 
 

3 
  

70 
 

105 
  

60 
        

70 

 

105 

  

60 

 

235 23. Изборна технологија 2* 

24. Изборна технологија 3* 

25. Кварење и конзервисање 

26. Изборна технологија 4*                       

 

4 

 

 

6 

  

 

128 

 

 

192 

  

 

60 

 

 

128 

 

 

192 

  

 

60 

 

 

380 
27. Изборна технологија 5* 

28. Изборна технологија 6* 

29. Изборна технологија 7* 

30. Изборна технологија 8* 

31. Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији                      2 3  64 96   64 96   160 

32. Предузетништво                       2   64    64   64 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 37 0 0 0 3 0 0 105 0 0 0 3 0 0 105 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 343 0 0 0 343 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   37    1   35    1   35    1   32    139    139 

2. Изборни предмети према програму oбразовног профила    0    2   70    2   70    2   64    204    204 

Укупно А1+А2+Б 22 10 0 814 370 0 0 24 8 0 840 280 0 60 23 9 0 805 315 0 60 21 11 0 672 352 0 60 3131 1317 0 180 4628 

Укупно 32 1184 32 1180 32 1180 32 1084 4628 
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Листа изборних технологија у оквиру обавезних стручних предмета  

Листа изборних технологија* 
РАЗРЕД 

III IV 

 

 

 

Изборне технологије 1, 2 и 3 

Технологија безалкохолних пића *  

Технологија кондиторских производа *  

Технологија млинарства *  

Технологија сточне хране *  

Технологија скроба *  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборне технологије 4, 5,6,7 и 8 

Технологија шећера  * 

Технологија уља и биљних масти  * 

Технологија органских киселина  * 

Технологија прераде воћа и поврћа  * 

Технологија пекарства  * 

Индустријска производња готове хране  * 

Технологија млека  * 

Технологија меса  * 

Технологија слада и пива  * 

Технологија вина, винских и воћних дестилата  * 

Технологија пекарског квасца  * 

Технологија етанола и јаких алкохолних пића  * 
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Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила  

 Рб Изборни предмет 
РАЗРЕД  

I II III IV 

Општеобразовни предмети  

1. Други страни језик   2 2 2 

2. Изабрани спорт   2 2 2 

3. Историја (одабране теме)    2  2 2 

4. Филозофија      2 

5. Логика са етиком     2  

6. Неорганска хемија    2 2  

7. Рачунање у хемији     2 

8. Биологија   2  

9. Ликовна култура   2 2 2 

10. Музичка култура   2 2 2 

11. Изабрана поглавља математике    2 2 

12. Физика    2 2 

13. Географија у пољопривреди   2 2  

Стучни  предмети  

1. Основе туризма   2 2 2 

2. Аграрни туризам    2 2 

3. Основе угоститељства   2 2 2 

4. Припрема јела са жар    2 2 

5. Историја пиварства    2 2 

 

 

 

 

 
I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

IV 

РАЗРЕД 

часова 

УКУПН

О 

часова 

Час одељенског старешине 74 70 70 64 278 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 
I РАЗРЕД 

часова 
II РАЗРЕД 

часова 
III РАЗРЕД 

часова 
IV РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 
до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне 

културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним 

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

 

 

 

            Остваривање школског програма по недељама 

 I 

РАЗРЕД 

II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV 

РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 35 35 32 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 0 2 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

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: 111    111 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

15 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 

- познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

- разликује књижевне родове и 

врсте  

- одреди тему, мотив, иже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 



 

384 

 

- износи своје утиске и 

запажања о књижевном делу, 

тумачи његове битне чиниоце и 

вреднује га 

 

2. Књижевност старог век 13 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним делима старог 

века и њиховим значајем за развој 

европске културе 

-Објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

- наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује 

их по културама којима 

припадају, књижевним 

родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Средњовековна 

књижевност 

12 Упознавање са споменицима 

јужнословенске културе, развојем 

писма и језика, делима 

средњовековне књижевности 

- наведе најзначајније 

споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у 

ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 

- лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

- објасни значај средњовековне 

књижевности за српску 

културу 

- анализира изабране текстове 

уз претходно припремање 

путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Народна књижевност 13 Указивање на народну књижевност 

као израз колективног мишљења и 

осећања,ризницу народних 

обичаја,кодекс етичких норми 

-разликује лирске, епске и 

лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене 

уметности речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

- тумачи ликове, битне 

моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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одабраним делима 

- упореди уметничку 

интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

5. Књижевност хуманизма 

и ренесансе 

10 Упознавање са поетиком 

хуманизма и ренесансе,њеним 

најзначајнијим представницима 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 

- објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за 

развој европске културе и 

цивилизације 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

7. Општи појмови о језику 6 Указивање на проучавање језика 

као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

условљеношћу и историјским 

развојем 

-објасни функцију језика и 

појам језичког знака 

- разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) 

језика 

- наведе фазе развоја 

књижевног језика до 19. века 

- наведе дисциплине које се 

баве проучавањем језичког 

система 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

8. Фонетика 11 Стицање знања из области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије књижевног 

језика и способност да се та знања 

примене у говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне 

алтернације 

- влада акценатским гласовним 

системом књижевног 

(стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

9. Правопис 9 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 



 

386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Култура изражавања 22 Оспособљавање ученика да користе 

различите облике изражавања и 

функционалне стилове 

-опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

- разликује функционалне 

стилове 

- препозна и примени одлуке 

разговорног стила  

- попуњава формуларе, 

уплатнице, захтеве и слично у 

складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам и ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање, историја, географија 



 

387 

 

 

Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

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: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просветите

љство 

 

 

 

 

15 

 

Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

-наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства 

и њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и 

Орфелина за развој језика и 

књижевности код Срба 

- препозна одлике 

просветитељства на обрађеним 

делима 

- објасни значај Доситејевог 

рада за српску културу и 

књижевност 

- направи паралелу у обради 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 



 

388 

 

истих мотива у европској и 

српској књижевности 

- наведе особине ликова у 

обрађеним делима и заузме 

став према њиховим 

поступцима 

2. Романтизам  

 

25 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике 

романтизма и њихова дела 

- уочава и образлаже одлике 

романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним 

делима користећи стечена 

знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности 

националне културе и 

разуме/поштује културне 

вредности других народа 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Реализам 

 

28 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и делима 

европске и српске књижевности 

-наведе представнике правца и 

њихова дела 

- дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним 

књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и 

проблеме који покрећу 

књижевно дело 

- развије критички став и 

мишљење при процени 

поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Морфологија  

 

10 

 

Систематизовање знања о врстама 

речи и њиховим облицима  

-одреди врсту речи и 

граматичке категорије 

- употреби у усменом и 

писаном изражавању облике 

речи у складу са језичком 

нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 



 

389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Правопис  5 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у 

складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

7. Култура изражавања 22 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове 

-изражавање размишљања и 

критички став према 

проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

- примени одлике новинарског 

стила 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 



 

390 

 

 

Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: 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: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

30 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и 

њиховим делима 

-наведе ослике правца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

2. Међуратна књижевност 

 

35 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

-наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 



 

391 

 

 

 

 

 

 

3. Творба речи 

 

3 

 

Систематизовање знања о 

основним правилима грађења речи 

-препозна просте, сложене и 

изведене речи 

- примени основне принципе 

творбе 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

7 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  

лексеме 

- уме да се служи речницима 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

5. Правопис 5 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-примени правописна правила 

у писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

- скраћује речи у складу са 

правописним правилима 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

7. Култура изражавања        25 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом, користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да 

попуњавају административне 

обрасце у складу са језичком 

нормом и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи 

аргументе и процењује опште и 

сопствене вредности у усменом 

и писаном изражавању 

-примени одлике 

административног стила 

- примени вештину 

комуникације у ситуацијама 

везаним за струку 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 



 

392 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Четврти  

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Савремена поезија  

 

15 

Упознавање са одликама савремене 

поезије, њеним представницима и 

делима  

-наведе обележја савремене 

поезије 

- тумачи песничка дела 

износећи доживљаје, запажања 

и аргументе о њима 

- изведе закључак о 

карактеристикама песничког 

језика, мотива и форми у 

обрађеним песмама 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 



 

393 

 

2. Савремена проза 

 

30 

 

Упознавање  ученика са 

књижевнотеоријским појмовима, 

специфичностима савремене прозе, 

њеним представницима и делима 

-именује различите прозне 

врсте и приповедне поступке 

- тумачи дело у складу са 

његовим жанровским 

особеностима 

- интегрише лично искуств 

током читања и тумачења дела 

- вреднује дело износећи 

аргументе 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Савремена драма 

 

8 

 

Упознавање са сновним одликама 

савремене драме, њиховим 

представницима ин делима 

-увиди разлику између 

традиционалне и савремене 

драме 

- упореди драмски књижевни 

текст са другим облицима 

његове интерпретације 

- формулише личне утиске и 

запажања о драмском делу 

 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Класици светске 

књижевности 

 

7 

 

Упознавање са писцима и делима 

светске баштине 

- препозна свевременост 

обрађених тема 

- тумачи дела износећи своја 

запажања и утиске и аргументе 

о њима 

Праћење остварености исхода (рад на 

часу, активност, рад у групи или пару, 

израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

5. Синтакса  8 Систематизовање знања из 

синтаксе 

-одреди синтаксичке јединице 

и њихову функцију 

- одреди типове независних и 

зависних реченица, типове 

синтагми и типове напоредних 

конструкција 

- разуме појам конструкције 

- познаје систем глаголских 

облика 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

6. Правопис  5 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика  и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-Примени правописне знаке у 

складу са језичком нормом 

- употреби знаке 

интерпункције у складу са 

језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

7. Култура изражавања        23 Усавршавање културе изражавања  

и неговање интересовања за 

праћење културних садржаја и 

критички однос према њима, као и 

за оспособљавање за 

-напише есеј поштујући 

структуру ове књижевне врсте 

- састави биографију, молбу, 

жалбу, приговор... 

- процењује вредност 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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операционализацију 

функционалним стиловима 

понуђених кулурних садржаја 

Кључни појмови садржаја: 

Савремена поезија, савремена проза, савремена драма 

Корелација са другим предметима: 

Филозофија, социологија са правима грађана, верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

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: 74 / / / 74 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

 

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. Getting to know you 12 Обнављање садашњег, прошлог и 

будућег времена кроз краће 

текстове и слушање аудио 

материјала предвиђеног за 

поменуту област. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена: Present 

Simple, Present Continuous, 

Present Perfect Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Future Simple and Be 

going to 

Усмено и писмено 

2. Whatever makes you 

happy 

8 Детаљно обнављање садашњег 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава Present 

Simple and Present Continuous. 

Усмено и писмено 

3. What’s in the news 12 Детаљно обнављање прошлог 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава Past 

Simple and Past Continuous 

Усмено и писмено 
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4. Eat, drink, and be merry! 11 Обнављање израза за количину, 

вокабулара који се односи на храну 

и друге намирнице кроз  текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Обнављање 

одређеног и неодређеног члана. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава изразе 

за количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a little and a 

few; the, a, an. 

Усмено и писмено 

5. Looking forward 9 Оспособљавање ученика за 

правилно коришћење будућег 

времена кроз  текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. The way I see it 12 Оспособљавање ученика да 

правилно опишу људе око себе. 

Обнављање поређења придева кроз 

разговор и примере у уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

усвојени вокабулар и 

примењује поређење придева. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple and Be going to, Quantifiers, Verb patterns, Comparison of 

adjectives 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прехрамбени  техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

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: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Living history 8 Оспособљавање ученика за 

употребу Тhe Present Perfect Simple 

Tense, The Past Simple Tense и 

уочавање разлике између та два 

глаголска времена кроз слушање 

аудио материјала, читање текстова 

и разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена:  Тhe Present 

Perfect Simple Tense, The Past 

Simple Tense. 

Усмено и писмено 

2. Girls and boys 8 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе. 

Обнављање вокабулара одевних 

предмета кроз читање текста и 

разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе. 

Усмено и писмено 

3. Time for a story 16 Оспособљавање ученика за 

коришћење прошлих времена  кроз 

читање текста и препричавање. 

Усвајање нових речи и израза. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошла 

времена. 

Употребљава нов вокабулар. 

Усмено и писмено 
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4. Our interactive world 13 Оспособљавање ученика за 

употребу пасива и пребацивање 

активне реченице у пасивну. 

Усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава пасив и 

нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

5. Life is what you make it! 10 Оспособљавање ученика за 

правилно коришћење The Present 

Perfect Simple and Continuous и 

нових речи и израза у наведеној 

области. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

времена: коришћење The 

Present Perfect Simple and 

Continuous и нове речи и изразе 

Усмено и писмено 

6. Just wondering 9 Оспособљавање ученика да 

правилно користе кондициоалне 

реченице и усвајање новог 

вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

кондиционале и нови 

вокабулар 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, The Passive Voice, Clothes vocabulary, 

Conditionals, Word endings 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прехрамбени  техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: 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: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. A world of difference 12 Обнављање глаголских времена 

кроз читање текстова, разговор и 

слушање аудио материјала. 

Обнављање врста речи. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена:  The Present 

Simple, Тhe Present Perfect 

Simple Tense, The Past Simple 

Tense. 

Усмено и писмено 

2. The working week 8 Оспособљавање ученика да 

правилно користе садашња 

времена кроз разговор, читање 

текста, слушање. Оспособљавање 

ученика да правилно користе 

придеве позитивног и негативног 

значења. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменута врмена и придеве. 

Усмено и писмено 

3.        Good times, bad times 12 Оспособљавање ученика за 

коришћење прошлих времена  кроз 

читање текста и препричавање. 

Усвајање нових речи и израза. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошла 

времена. 

Употребљава нов вокабулар. 

Усмено и писмено 
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4.        Getting it right 11 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе 

за изражавање обавеза, савета и 

дозволе.  кроз разговор и текстове. 

Оспособљавање ученика да 

правилно користе фразалне 

глаголе. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменуте модалне глаголе и 

фразалне глаголе. 

Усмено и писмено 

5.        Our changing world 9 Оспособљавање ученика да 

правилно користе будућа времена 

и модалне глаголе за изражавање 

вероватноће. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будућа 

времена и поменуте модалне 

глаголе. 

Усмено и писмено 

6. What matters to me 12 Оспособљавање ученика да 

правилно користе питања којима 

ће добити нформације које се тичу 

физичког изгледа и карактеристика 

личности кроз разговор и читање 

текстова. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

поменуте врсте питања. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Information questions, Adjectives, Word 

building 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прехрамбени  техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Четврти 

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: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Passions and Fashions 7 Оспособљавање ученика да 

разликују и правилно користе The 

Present Perfect Simple, The Present 

Perfect Continuous кроз читање 

текстова и разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

  The Present Perfect Simple, The 

Present Perfect Continuous. 

Усмено и писмено 

2. No fear! 10 Оспособљавање ученика да 

правилно користе глаголске обрсце 

(шеме) кроз читање текстова и 

разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменуте глаголске обрасце. 

Усмено и писмено 

3. It depends how you look at 

it 

11 Оспособљавање ученика да 

правилно користе условне 

реченице (кондиционале) кроз 

читање текстова, разговор, 

различите вежбе. Усвајање новог 

вокабулара (синоними). 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нов вокабулар. 

Усмено и писмено 
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4.        Аll things high tech   10 Оспособљавање ученика да 

правилно користе чланове, 

повратне заменице, присвојне 

придеве, присвојне заменице и 

сложенице. 

Ученик ће бити способан да 

правилно користи чланове,  

повратне заменице, присвојне 

придеве, присвојне заменице и 

сложенице. 

Усмено и писмено 

5.   Seeing is believing 13 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе 

за вероватноћу у садашњем и 

прошлом времену кроз читањ 

текстова, разговор и разне вежбе. 

Усвајање нових фразалних глагола. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

модалне глаголе за вероватноћу 

у садашњем и прошлом 

времену и фразалне глаголе. 

Усмено и писмено 

6. Telling it how it is 

 

13 Оспособљавање ученика да 

правилно користе неуправни говор 

и овладавање пребацивања 

управног у неуправни облик. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

неуправни говор и знаће да 

пребаци управни говор у 

неуправни. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

The Present Perfect Simple, The Present Perfect Continuous, Conditionals, Possessive Pronouns, Possessive Adjectives, Articles, Reported Speech, Verb patterns 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први 

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: 74    74 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. Без друга на – на сердце 

вьюга. 

17 Читање и превод текста из датог 

модула, усвајање непознатих речи.  

Употреба предлога в и на. 

Изражавање стања субјекта. Личне 

и присвојне заменице.Коришћење 

куда или где. Употреба локатива. 

Независно сложене и зависно 

сложене реченице. 

Ученик ће бити у стању да правилно 

користи предлоге в и на, да користи куда 

или где, да правилно користи личне и 

присвојне заменице, да правилно 

употребљава локатив у говору и писању, 

да представи себе и друге на руском 

језику, уз коришћење поздравних порука, 

да користи нове речи. Познаје зависно 

сложене и независно сложене реченице 

Усмено и писмено 

2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

12 Читање и превод два текста из 

другог модула. Представљање и 

разговарање о својој породици. 

Компарација придева и прилога. 

Промена глагола прве и друге 

врсте.Главни чланови реченице. 

Именице pluralia tantum. 

Ученик ће бити у стању да се користи 

новим речима, да представи своју 

породицу, моћи ће да правилно врши 

компарацију прилога и придева, да врши 

промену глагола по лицима и броју, да 

препозна именице  pluralia tantum, да 

издвоји субјекат и предикат у реченици. 

Усмено и писмено. 
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3. Природа. 17 Читање и превод два текста из 

трећег модула. Разговор о природи, 

животињама. Промена именица 

кроз падеже. Одричне 

заменице.Именице женског рода 

на меки сугласник. Именице 

мушког и средњег рода на –ья. 

Именице мушког рода на –онок/ -

енок. 

Ученик ће бити у стању да користи нове 

речи, да разговара о природи и 

животињама. У стању је да промени 

именице кроз падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 15 Читање и превод текста из 

четвртог модула, разговор о 

путовању, хотелима и 

административним јединицама. 

Глаголи идти-ходить, ехать – 

ездить, плыть – плавать, 

предлози разве и неужели. Глаголи 

са префиксима при-, у-, в-, вы-. 

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски 

односи. Временски односи. 

Узрочни односи. Атрибутивни 

односи. 

Ученик ће бити у стању да користи      Усмено и писмено 

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања 

и предлоге разве и неужели. 

 Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе). 

 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

13 Читање и превод текста из 

четвртог модула. Разговор о 

прошлости. Деклинација бројева. 

Прилози за начин. Промена 

именица на –ий, -ия, -ие. Именице 

за означавање становника других 

земаља. Управни и неуправни 

говор. 

Ученик ће бити у стањеу да              Усмено и писмено 

користи нове речи, да разговара 

 о прошлости. Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима 

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује становнике 

 других земаља. 

Користи управни и неуправни 

говор. 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи; 

Корелација са другим предметима: Српски језик 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

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: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Заменица самый. 

Реченице са кратким придевским 

обликом у предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита 

и преводи текст, да се користи 

речима које су му до тада биле 

непознате, подсетиће се 

главних чланова реченице. У 

стању је да правилно користи 

најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и 

краће облике придева. 

Деклинује заменицу  

самый.Познаје реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

26 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

Ученик се користи новим 

речима. У стању је да опише 

детаљно свој стан или кућу. 

Познаје реченице са објектом у 

инфинитиву. Користи се 

императивом, мења глаголе у 

писању и говорењу. Усвојио је 

Усмено и писмено. 
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једнине на –у. знање о генитиву једнине 

именица на –у. 

3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, 

познаје редне бројеве, опште 

заменице и реченице са 

одредбом израженом зависним 

падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана 

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

11 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози. 

Реченице са глаголским 

прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима 

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

 

 

6. Чтобы слонам было 

тесно а мыслям 

просторно 

2 Читање и превод новог текста. Ученик користи нове речи, 

 које су му до тада биле 

 непознате. 

Усмено и писмено 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: 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: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

12 Читање и превођење текста првог 

модула. Реченице са субјектом 

типа мы с вами. Реченице са 

куполама являться, називаются. 

Реченице са куполом есть. 

 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и да 

користи конструкције нових 

типова реченица. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 10 Читање и превод текста. Познатији 

наши и страни географски називи 

са специфичностима у роду, броју 

и промени. Читање децимала и 

разломака. 

 

Ученик ће бити у стању да 

користи нове речи у свом 

вокабулару, препознаје 

специфичности у промени, 

броју и роду неких 

географских имена, чита 

децимале и разломке. 

Усмено и писмено 

3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

10 Читање и превод текста. Пасивни 

глаголски придеви-употреба. 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава пасивне 

глаголске облике. 

 Усмено и писмено. 
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4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текстова. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 

5. Юность смотрит в 

будущее 

16 Читање и превод текстова. 

Утврђивање и систематизација 

придевских облика. Реченице са 

трпним глаголским придевом у 

предикату  Радни глаголски придев 

садашњег времена. 

Ученик је у стању да се 

користи новим речима, 

користи све придевске 

облике, радни глагослки 

придев у садашњем времену 

и реченице са трпним  

глаголским придевом. 

Усмено и писмено 

 

 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

8 Читање и превод текста. Радни 

глаголски придев прошлог 

времена.  Скраћенице (вуз, МГУ) 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава   

скраћенице и користи се 

радним глаголским 

придевом у прошлом 

времену. 

Усмено и писмено 

 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

8. Театр-школа жизни 6 Читање и превод текста. 

Систематизација неодређених 

заменица. Реченице са одредбом за 

приближну количину. 

Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Користи се неодређеним  

заменицама и реченицама 

са одредбом за приближну 

количину. 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Типови реченица;  децимала и разломци; глаголски придеви; скраћенице; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик;  
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. С новым учебным годом, 

дорогие друзья 

11 Читање и превод текста. 

Инфинитивне реченице. 

Обнављање и систематизација 

типова именица обрађених у 

претходним разредима. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима, 

именицама у целости и 

инфинитивним реченицама. 

Усмено и писмено. 

2. Библиотека – это 

хранилище бесценных 

сокровищ 

5 Читање и превод текста. Слагање 

бројева са именицама и придевима. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и да 

користи правилно бројеве са 

придевима и именицама. 

Усмено и писмено. 

3. Литература вечна как и 

жизнь 

9 Читање и превод. Продуктивни 

суфикси описних придева –ист, -

аст, -ат, -ив, -лив, -чив. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и 

суфиксима у грађењу придева. 

Усмено и писмено. 

4. Продвигаясь вперед, 

наука непрестанно 

перечеркивает саму себя 

7 Читање и превод текста. Именски 

предикат.  Показне 

заменице.Присвојне заменице. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима, 

 именским предикатом 

и заменицама. 

Усмено и писмено 
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5. Поговорим, поспорим о 

проблемах современной 

молодежи 

8 Читање и превод текста.  Поређење 

придева и прилога. Прошло време 

глагола са основом на сугласник. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима,  

да пореди придеве, прилоге 

и да користи глаголе 

 у прошлом времену. 

Усмено и писмено 

 

 

6. Корни дружбы глубоки 5 Читање и превод текста. 

Неодређене заменице са речцом –

либо, кое. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима и 

неодређеном заменицом. 

Усмено и писмено 

 

7. Без звуков музыки жизнь 

была бы глуха, бедна 

7 Читање и превод текста.  Глаголи – 

обнављање и систематизација. 

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима 

 и глаголима у целости. 

Усмено и писмено 

 

 

8. Шахматы помогают 

сближению народов 

8 Читање и превод текста. 

Исказивање отсуства, 

присуства.Речце разве, неужели, 

ли, хоть, даже.  

Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима, 

да исказује отсуство и  

присуство у реченицама 

и речцама. 

Усмено и писмено 

 

 

9. Все еще впереди 4 Читање и превод текста.   Ученик ће бити у стању да 

се користи новим речима. 

Усмено и писмено 

 

Кључни појмови садржаја: 

Типови реченица; бројеви; заменице; придеви; глаголи; речце; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

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: 74    74 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

13 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Одбојка 

 

8 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, одбојка, атлетика 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

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: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: 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: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

Ред.бр

ој 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања 

неопходних за самостални 

рад на њима;  

• Препозна везе између 

физичке активности и 

здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и 

кретања у професији за 

коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, 

развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 
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 обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, 

које ће превентивно 

утицати на могуће 

негативне утицаје услед 

рада у одабраној 

професији; 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских 

знања неопходних за за 

њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на 

справама и тлу) које - 

поседује вештину, технику 

и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес - 

за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да 

активно учествује у 

процесу наставе и да 

самостално спроводи 

одређен програм физичке 

и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Рукомет 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес - 

за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да 

активно учествује у 

процесу наставе и да 

самостално спроводи 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 
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• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

одређен програм физичке 

и спортске активности; 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

5.  

Стони тенис 

 

13 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских 

знања неопходних за за 

њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес - 

за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да 

активно учествује у 

процесу наставе и да 

самостално спроводи 

одређен програм физичке 

и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности покрета 

и кретања; 

• Усвајање етичких вредности 

и подстицање вољних 

особина ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес - 

за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да 

активно учествује у 

процесу наставе и да 

самостално спроводи 

одређен програм физичке 

и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес - 

за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да 

активно учествује у 

процесу наставе и да 

самостално спроводи 

одређен програм физичке 

и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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8.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских 

знања неопходних за за 

њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде 

истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

9.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања 

неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и 

основна средства и методе 

за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес, рукомет, одбојка 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовнипрофил: Прехрамбени техничар 

Називпредмета: Математика 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњифондчасова: 111 - - - 111 

Недељнифондчасова: 3 - - - 

Општициљеви и задаци: 

- Развијање логичког и апстрактног мишљења 

- Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко логичког језика 

- Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

- Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације 

- Разумевање функционалних зависности,њихово представљање и примена 

- Разумевање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду: развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

- Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

- Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

- Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

- Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневним животу 
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Корелацијасадругимпредметима: 

Физика, Информатика, Хемија 
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Образовнипрофил: Прехрамбени техничар 

Називпредмета: Математика 

Разред: Други 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњифондчасова: 105 - - - 105 

Недељнифондчасова: 3 - - - 

Општициљеви и задаци: 

- Развијање логичког и апстрактног мишљења 

- Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко логичког језика 

- Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

- Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације 

- Разумевање функционалних зависности,њихово представљање и примена 

- Разумевање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду: развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

- Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

- Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

- Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

- Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневним животу 
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Корелацијасадругимпредметима: 

Физика, Информатика, Хемија 
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Образовнипрофил: Прехрамбени техничар 

Називпредмета: Математика 

Разред: Трећи 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњифондчасова: 105 - - - 105 

Недељнифондчасова: 3 - - - 

Општициљеви и задаци: 

- Развијање логичког и апстрактног мишљења 

- Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко логичког језика 

- Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

- Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације 

- Разумевање функционалних зависности,њихово представљање и примена 

- Разумевање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду: развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

- Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

- Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

- Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

- Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневним животу 
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Корелацијасадругимпредметима: 

Физика, Информатика, Хемија 
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Образовнипрофил: Прехрамбени техничар 

Називпредмета: Математика 

Разред: Четврти 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњифондчасова: 96 - - - 96 

Недељнифондчасова: 3 - - - 

Општициљеви и задаци: 

- Развијање логичког и апстрактног мишљења 

- Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко логичког језика 

- Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 

- Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације 

- Разумевање функционалних зависности,њихово представљање и примена 

- Разумевање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду: развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

- Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

- Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

- Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

- Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневним животу 
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Корелација са другим  предметима: Физика, Информатика, Хемија 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 74    74 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфичнициљеви и задаци 

(циљевимодула) 

ИСХОДИ 

Позавршеткутемеученикћебити у 

стањуда: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИобразовни

хстандарда, исхода, 

циљеваучења 

1. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање ученика за 

коришћење основних могућности 

рачунарског система 

класификује фазе историјског развоја 

рачунара  

наведе примере употребе РС у 

свакодневном животу 

дефинише појмове хардвера и софтвера  

објасни Фон Нојманов модел рачунара  

разликује јединице за меру количине 

података  

разликује основне компоненте рачунара  

разликује факторе који утичу на 

перформансе рачунара  

разликује врсте софтвера  

дефинише оперативни систем (ОС) и 

наводи његове главне функције  

подешава радно окружење ОС  

хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и датотекама  

разликује типове датотека  

користи текст едитор оперативног 

система 

црта помоћу програма за цртање у 

оквиру ОС  

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености исхода 

Тестове практичних вештина 
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инсталира нови софтвер  

компресује и декомпресује датотеке и 

фасцикле  

обезбеђује заштиту рачунара од 

штетног софтвера  

инсталира периферне уређаје  

наводи примере и предности 

умрежавања рачунара  

манипулише дељивим ресурсима у 

локалној мрежи  

управља штампањем докумената  

примењује здравственe и сигурноснe 

мерe заштите при коришћењу рачунара  

објасни утицај коришћења рачунара на 

животну средину  

примењује и поштује законскa решења 

у вези са ауторским правима и 

заштитом података 

 

2. 
Обрада текста 
 

18 Оспособљавање ученика за рад са 

програмима за обраду текста 

подешава радно окружење програма за 

обраду текста  

управља текстуалним документима и 

чува их у различитим верзијама  

креира и уређује текстуалне документе  

креира и уређује табеле  

уметне објекте у текст и модификује их  

направи циркуларна писма  

подешава параметре изгледа странице 

текстуалног документа  

проналази и исправља правописне и 

словне грешке помоћу алата уграђених 

у програм за обраду текста.  

прегледа и штампа текстуални 

документ. 

 

3. Табеларни прорачуни 18 Оспособљавање ученика за рад са 

програмом за табеларне прорачуне 

подешава радно окружење програма за 

табеларне прорачуне  

управља табеларним документима и 

чува их у различитим верзијама  

уноси податке различитих типова – 

појединачно и аутоматски 

 измени садржаје ћелија  

сортира и поставља филтере  

манипулише врстама и колонама  

организује радне листове  
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уноси формуле у ћелије  

форматира ћелије  

бира, обликује и модификује графиконе  

подешава изглед странице за штампање 

табеларног документа  

исправља грешке у формулама и тексту  

прегледа и штампа табеларни документ 

 

4. Слајд - презентације 

 

12 Оспособљавање ученика за израду 

слајд – презентација и њихово 

презентовање 

подешава радно окружење програма за израду 

слајд – презентације 

управља слајд – презентацијама и чува их у 

различитим форматима и верзијама 

додаје и премешта слајдове  

припреми презентацију у складу са правилима 

и смерницама за израду презентације 

користи различите организације слајда  

уноси и форматира текст на слајду  

додаје објекте на слајд  

уноси белешке уз слајд  

подешава позадину слајда  

користи и модификује готове дизајн – теме  

додаје и подешава анимационе ефекте 

објектима  

бира и подешава прелазе између слајдова 

израђује интерактивне слајд презентације  

разликује врсте погледа на презентацију  

припрема за штампу и штампа презентацију  

подешава презентацију за јавно приказивање;  

припрема презентације за приказивање са 

другог рачунара  

излаже слајд-презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење остварености 

исхода 

Тестове практичних 

вештина 

5. Интернет и електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање ученика за 

коришћење Интернета и 

електронску комуникацију 

објасни појам и структуру Интернета 

разликује начине повезивања рачунара са 

Интернетом  

разликује Интернет – сервисе  

објасни појмове хипертекста и WWW  

користи садржаје са веба (WWW – сервиса)  

проналази садржаје на вебу помоћу 

претраживача  

процењује садржаје са веба на критички 

начин  

преузима садржаје са веба  

комуницира путем електронске поште 

разликује предности и недостатке електронске 
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комуникације  

користи разноврсне Интернет – сервисе  

попуњава и шаље веб – базиране обрасце  

објашњава појам електронског пословања  

примени сервис „у облаку“  

објашњава могуће злоупотребе Интернета  

примењује безбедносне мере приликом 

коришћења Интернета 

 примењује правила лепог понашања на 

мрежи  

поштује ауторска права за садржаје преузете 

са мреже 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.26/2012 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 74    74 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске 

државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском одредницом. 

На почетку модула ученика 

упознати са циљевима и исходима 

наставе, планом рада и начина 

оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се 

реализује кроз теоријску наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне 

државности за настанак 

модерне српске државе.  

Разликује периоде у којима је постојала, 

престала да постоји и поново настала српска 

држава. Наведе и упореди одлике српске 

дежавности. 

Место реализације 

наставе:Учионица или одговарајући 

кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити кроз: 

праћење, тестове знања и усмено 

испитивање. 

   Уочавање улоге 

знаменитих личности у 

развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих 

Уочи утицај европских револуционарних 

збивања на развој српске националне и 

државне идеје. Објасни узроке и последице 

српске револуције, ослободилачких ратова 

1876.-1878, Балканских ратова и Великог 
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идеја модерног доба и 

њиховог утицаја на 

стварање српсдке државе. 

рата. 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и 

постоји српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које су 

вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у 

српској револуциј, развоју институција и 

формирању модерног политичког система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и 

носиоцима идеје. 

Изведе закључак о значају уставности за 

развој модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о 

одликама југословенске 

државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске државе 

за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

   Проширивање знања о 

положају српског народа у 

југословенској држави. 

Уочавање улоге 

знаменитих личности и 

сагледавање међународног 

положаја Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

3. Достигнућа српске 

културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о 

вишевековном 

континуитету српске 

културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања на 

културна кретања. 

 

   Сагледавање српске 

културе као део европског 

културног наслеђа. 

Проширивање знања о 

највишим дометима и 

представницима српске 

културе. 

Опише одлике свакодневног живота Срба у 

различитим епохама. 
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   Развијање свести о значају 

образовања за општи 

културни напредак. 

Упореди одлике српске културе различитих 

периода. 

 

   Уочавање промена у 

свакодневном животу код 

Срба кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне за 

развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у 

савременом свету. 

Сагледавање 

међународног положаја 

Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и економским 

односима. 

 

   Проширење знања о 

најзначајнијим 

међународним 

организацијама и чланству 

Србије у њима. 

Разуме место и улогу Србије у савременом 

свету.Утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама. 

 

   Проширивање знања о 

последицама научно-

технолошког развоја на 

живот савременог човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Екологија и заштита животне средине 

Разред: Први 

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: 37 - - - 37 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Схватање односа човека и животне средине; 
• Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
• Схватање концепта одрживог развоја; 

• Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 

 

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. Основни појмови 

екологије 

6 - Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

екологије 

- Схватање структуре 

екосистема/биосфере и 

процеса који се у њима 

одвијају 

- Разумевање значаја 

биодиверзитета за опстанак 

живота на Земљи 

2.БИ.1.4.1. Познаје основне 

еколошке појмове и разуме 

њихово значење (животна 

средина, станиште-биотоп, 

животна заједница-биоценоза, 

популација, еколошка ниша, 

еко-систем, биодиверзитет, 

биосфера). 2.БИ.1.4.2. Познаје 

основне законитости и 

принципе у екологији и 

ослањајући се на те принципе 

уме да објасни основне процесе 

у еко-систему. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који 

начин поједини фактори 

неживе и живе природе утичу 

на организме (механизми 

дејства абиотичких и 

биотичких фактора).  

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката) 
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2. Животна средина и 

одрживи развој 

20 - Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

- Разумевање концепта 

одрживог развоја  

- Разумевање значаја 

различитих облика заштите и 

унапређивања животне 

средине 

- Развијање свести о 

последицама глобалних 

климатских промена 

2.БИ.1.4.3. Схвата значај 

биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту 

природе и биодиверзитета. 

 2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје 

људског деловања на животну 

средину, основне мере заштите 

животне средине и разуме 

значај тих мера. 

2.БИ.3.4.4. Разуме значај и 

потребу одрживог развоја и 

критички анализира ситуације 

у којима постоје конфликти 

интереса између потребе 

економско-технолошког 

развоја и заштите природе и 

животне средине. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката) 

3. Еколошка култура 11 - Упознавање са начинима и 

значајем одржавања личне 

хигијене и хигијене животног 

и радног простора 

- Схватање значаја правилне 

употребе производа 

- Разумевање различитих 

утицаја на здравље  човека 

2.БИ.2.4.4. Зна механизме 

штетног дејства загађујућих 

материја на медијуме животне 

средине, последице загађивања 

по живи свет, као и мере за 

њихово отклањање. 

2.БИ.3.4.3. Разуме и критички 

анализира конфликт између 

потреба економско-

технолошког развоја људских 

заједница и потреба очувања 

природе и биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката) 

Кључни појмови садржаја: Еколошки фактори, популација, биодиверзитет, биосфера, ланци исхране, кружење материје, хигијена, здравље 

Корелација са другим предметима: Хемија, стручни предмети 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Географија 

Разред: Први 

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: 74 0 0 0 74 

Недељни фонд часова: 2 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

⚫ Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних н друштвених наука; 

⚫ Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и Југоисточној Европи; 

⚫ Стицање нових и продубљених знања о природи Србије и њеном утицају на живот и привредне делатности људи; 

⚫ Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва; 

⚫ Стицање знања о проблемима демографских разлика и значају њиховог превазилажења за свеукупнн друштвено-економским 

развитаком наше земље; 

⚫ Формирање свести о планирању породице са становишта стварања могућности за постизање економске стабилности породице и дру  

штва као целине; 

⚫ Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

⚫ Развијања способности учења истраживања и критичког мишљења, 

⚫ Стицање знања о савременим друштвено-географским токовима у светској привреди и њеним фундаменталним везама са  

становништвом и природном  средином. 

⚫ Стицање знања о савременим друштвено-географским карактеристикама Србије; 

⚫ Стварање реалне слике о Србији и њеном положају у глобалним интеграцијским процесима; 

⚫ Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у  

мултиетничкој, мултикултуралној и мултијезичком свету 

⚫ Оспособљавањс ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање; 

⚫ Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и профееионалном развоју; 

⚫ Оспособљавање ученика да користе писане, графичке и ликовне изворе информација, да их анализирају и примењују у процесу учења и  

истраживања; 

⚫ Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштитиживотне средине. 
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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. Увод 2 Стицање знања о 

предмету проучавања. 

подели, значају и 

месту географијеу 

систему наука 

Уочавање и схватање 

корелативних односа 

између географије и 

других природних и 

друштвених наука 

дефинише предмет  

изучавања, значај, развој 

и местогеографије у  

систему наука 

разликује природне и  

друштвене елементе  

географскогпростора и  

схвата њиховеузајамне  

узрочно-последичне везе 

и односе. 

 одреди место  

географијеу систему  

наука. 

препозна значај и практичну примену географских 

сазнања 

Вредновање 

остварености  

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености  

   исхода 

 - тестови знања 

-усмена провера 

2. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије 

4 Проширивање знања о 

положају, месту и 

улози Србије на 

Балканском 

полуострву и 

Југоисточној Европи 

Уочавњем општих 

географских 

карактеристика. 

Сагледати сложене 

друштвено - 

економске процесе и 

промене у 

југоисточној Европи 

на Балканском полуо 

стрву и у нашој 

држави. 

дефинише појам и функције државних граница 

разумедржавноуређење Србије и познаје државна 

обележја  грб,застава, химна. 

лоцира на карти положај и всличину територије Србије 

узкратак опис битних карактеристнка граница са 

суседнимземљама 

дефинише појам Југоисточна Европа , лоцира на 

картиБалканско полуострво и идентификује његове 

општегеографске карактеристике: физичке, културне и 

демографске 

 анализира промене на политичкој карти Батканског 

полуострва: настанак и распад Југославије, стварање 

новихдржава и облици њихове сарадње 

-дефинише појам географски положај и наведе његову 

поделу 

одреди укупан географски положај Србије 

(повољан,неповољан), анализом својстава чиниоца који га 

формирају:апсолутни и релативни положајдискутује, 

коришћењем карте, о предностима и 

недостацимагеографског положаја Србије 

 

3. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско -географски 

значај 

12  

Стицање нових и  

продубљених знања о  

природи Србије и 

њеном  

• одреди у геолошком саставу Србије заступљеност 

стена различите старости, састава и порекла значајних 

за појаву руда и минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије, 

велике нелине; Српско-макелонска маса, Карпато-

- праћење остварености  

   исхода 

 - тестови знања 

-усмена провера 
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утицају на живот и  

привредне делатности 

људи 

Сагледавање физичко-  

геограскихкомпонената  

простора Србије и  

разумевање њиховог 

значаја  

за живот људи и 

могућности  

развоја привреде 

 

балканиди, Унутрашњи динариди, Централни 

динариди иПанонска депресија и објасни њихов 

постанак (деловање унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине рељефа Србије: 

Панонски басен и Планинска област 

• кратко опише постанак Панонског басена одвоји 

Панонску Србију: Панонску низију и јужни обод 

Панонскогбасенаса прегледом главних елемената 

рељефа 

• одреди Планинску област и направи картографски 

преглед громадних, карпатско-балканских. динарских 

планина и већих котлина 

• објасни елементе и факторе климе. разликује 

климатске типове у Србији и њихове одлике 

• направи преглед водног богатсгва Србије: одреди на 

карти развођа сливова, лоцира транзитне и домицилне 

реке, објасни постанак, поделу и значај језера и 

термоминералних вода 

• закључује о економском значају вода: снабдевање 

насеља, наводњавање тла, за производњу 

хидроенергије, пловидбу, рибарство и туризам 

• дискутује о загађивачима, последицама и мерама 

заштите 

• дефинише појам земљиште (тло), одреди типове тла на 

простору Србије, њихов састав и карактер 

• познаје утииај физичко-географских фактора на 

формирање типова вегетације и разноврсност 

животињског света панонске и планинске области 

Србије 

• дефинише: појам природна средина. предмет 

проучавања заштите природе, значај заштите и 

унапређивања природе 

• наведе елементе природне средине, загађиваче воде, 

ваздуха, земљишта; последице загађивања и мере 

заштите. 

• препозна појаве штетне по равоје природног  и 

културног окружење и способност да 

активноучествујеу њиховој заштити, обнови и 

унапређивању, 

• дефинише : парк природе, предео изузетних одлика. 

резерват природе, споменик природе и природне 

реткости. 

• Разликује заштиђена природна добра у 

Србији:Голија,Фрушка гора, Ћердап, Тара и др. 
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4. Становништво Србије  10 Проширивање знања о  

демографском развоју 

и  

распореду 

становништва у  

Србији. 

Уочавње демографских  

проблема и могућности  

њиховог 

превазилажења за  

свеукуппи друштвено-  

економски развитак 

наше  

земље. 

Формирање свести о  

неговању националног 

и  

културног идентитета. 

• опише антропогсографека обележја и историјско-

географски континуитет насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и територијални  

размештај становништва у Србији 

• укаже на промену броја становника Србије и наведе  

• факторе који условљавају промене становништва. 

• уз помоћ графичких метода анализира основне  

демографске одлике; да их објашњава, врши 

предвиђања  

и изводи закључке. 

• дефинише појмове: наталитет, морталитет и природни  

прираштај. 

• дефинише појам миграције и разликује типове и 

видове  

миграција 

• објасни структуру становништва у Србији (биолошка,  

економска, социјална, национална) 

• разликује појмове: националног, етничког и културног 

идентитета 

• изгради став о једнаким правима људи без обзира на  

• расну, националну, верску и другу припадност. 

• објасни демографске проблеме и популациону 

политику у  

Србији и  дефинише појам днјаспоре 

• лоцира подручја на којима живи српско становништво 

у 

непосредном и ширем окружењу (Мађарска, 

Румунија,  

Македонија,Албанија, Црна Гора,Босна и 

Херпеговина,  

Хрватска и Словеннја) 

• разликује оазну, компактну и појединачну насељеност  

српског становништва у подручјима непосредног и  

ширег окружења 

• објасни основне карктеристике становништва 

Републике  

Српске 

• лоцира аутохтоне српске делове територије  

(северниделовиДалмације,Лика, Кордун, Банија,  

Славонија и Барања) 

• објасни радне миграције у евопске земље и именује  

државе и градове у којима има нашег становништва 

• објасни исељавање нашег становништва на 

ваневропске  

континенте 
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• разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске 

земље 

• именује државе и градове у којима живи наше  

становништво 

објасни однос и везе дијаспоре и Србнје 

5. Насеља Србије      8 Проширивање знања о 

насељима и 

факторима њиховог 

развоја. 

Разумевање вредности 

сопственог културног 

наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама. 

Развијање свести о 

вредности и значају 

антропогених 

културних добара. 

Уочавање 

трансформације 

насеља и њихових 

мрежа и система. 

Проширивање знања о 

насељима и факторима њиховог развоја 

Разумевање вредноети сопственог културног 

наслеђа и повезаностиса другим културама и 

традицијама 

Развијање свести о вредности и значају 

аитропогеиих 

културних добара 

Уочавање трансформације 

насеља и њихових мрежа и система 

- праћење остварености  

   исхода 

 - тестови знања 

-усмена провера 

 

 

 

 

 

 

6. Привреда Србије 10 Проширивање и  

продубљивање знања о  

привреди Србије и 

њеним  

основним 

карактеристикама. 

Сагледавање 

потенцијала и  

могућности Србије за 

њену  

конкурентност у 

светској  

привреди. 

- Анализира утицај природних и друшевених чиниоца 

на условљеност развоја и размештаја привреде 

Србије и групише гране привреде по секторима 

- објасни како природни и друштвени факториутичу на 

развој и размештај пољопривреде Србије 

- дефинише гране пољопривреде у ужем смислу 

(земљорадња и сточарство) и ширем смислу 

(шумарство, лов и риболов), наведе значај 

пољопривреде 

- препозна основне функције шумарства, значај шума, 

факторе који их угрожавају и мере заштите 

- утврди значај лова и риболова 

- дефинише значај енергетике и рударства; наведе 

енергетске ресурсе и минералне сировине и направи 

њихов картографски преглед на територији Србије 

- објасни појмове: индустрија и индустријализације, 

одрживи развој и наведе факторе развоја и 

размештаја. поделу индустрије и њен значај 

- анализирау тицај природних и друштвених фактора на 

развој саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја и 

њихов значај 

- направи каргографски преглед главних друмских и 

железннчких права у Србији, пловних река н канала. 
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већих лука и аеродрома 

- дефинише појмове: трговина, трговински и платни 

биланс и одреди значај трговине 

-анализира утицај природних и друштвених фактора на 

развој туризма, дефиншие и наведе поделу туризма 

7. Регионалне целине 

Србије 

10 

Стицање и 

проширивање 

географских знања о 

регионалним 

целинама Србије и 

сагледавање њихових 

специфичности. 

I. дефинише појам регије и направи картографски преглед 

регионалних целинаСрбије 

2. лоцира на карти Србије границе Војводине и њених 

предеоних целина и препозна њене природне и  

друштвене 

одлике 

3. потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља инаведе њихове природне и друштвене 

одпике 

4. препозна на карти Србије границе Западне Србије и  

опишењене природне и друштвене одлике 

5. идентификује на карти Србије Старовлашко-рашку 

висију узанализу њених природних и друштвених одлика 

6, лоцира на карти Србије границе Источне Србије и 

наведе 

њене природне и друштвене одлике 

7. препозна на карти Србије границе Јужног Поморавља и 

препозна његове природне и друштвене одлике 

8. потврди на карти Србије границе Косова и Метохије и 

дискутује о његовим природним и друштвеним  одликама  

Кључни појмови садржаја:  

урбанизација.деаграризација,индустријализација итсрцијаризација,  Градски центри и њихова улогау регионалној организа- 

цији Србије Шумарство, лов и риболов Пољопривреда-развој. значај и подела; Рударство и енергетика, Индустрија-појам, подела, структура и значај, Саобраћај и 

трговина 

Корелација са другим предметима: 

⚫ Српски језик и књнжевност 

⚫ Историја 

⚫ Стручни предмети у зависности од образовног профила 

⚫ Грађанско васпитање 

⚫ Верска настава 
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Образовни профил: Прехрамбени  техничар 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ предмета Социологија са правима грађана јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и проблемима; 

стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

  

Задаци наставе су да ученици: 

-  стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама; 

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама; 

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема; 

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада);  

-  да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 

-  проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд; стекну општу представу о уређењу Републике Србије. 

 

 

 

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.  

Структура и 

организација друштва 

12  Упознавање са функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва. 

 

-  схвати структуру и организацију 

друштва 

-објасни улогу друштвених група с 

посебним освртом на брак и 

породицу 

-схвати друштвену поделу рада 

-објасни узроке друштвеног 

раслојавања 

-наведе друштвене установе и 

организације и направи разлику 

између њих 

-разликује особености сеоског и 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;  летеће 

усмено испитивање целог 

одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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градског становништва 

2.  

Држава и политика 

18 Упознавање са политиком као 

вештином управљања друштвом; 

оспособљавање за демократско 

мишљење;  

упознавање са функционисањем 

државних институција и органа 

власти с посебним освртом на 

локалну самоуправу 

-објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 

-опише улогу политике у друштву 

-зна државне симболе и елементе 

државности 

-разликује законодавну, судску и 

извршну власт 

-рзликује удружења грађана и 

политичке партије 

-схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и владе 

-разликује државне органе власти 

-разуме функционисање локалне 

самоуправе 

 

 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

3. Устав и правна држава 

 

11 Упознавање са Уставом Републике 

Србије, његовим историјским 

претечама и правосудним системом 

Републике Србије 

-схвати значај устава 

-разликује устав од закона 

-направи преглед развоја уставности 

и законитости 

-зна основне одредбе устава 

-разликује врсте судских поступака 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

 

4. Људска права и слободе 6 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о улози 

појединца у друштвеном и 

политичком животу 

-схвати људска права и слободе и 

свој положај у друштву 

-зна на који начин се штите права и 

слободе грађана 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

5. Култура и друштво 12 Развијање знања о културним 

тековинама 

-уочи разлику и сличности између 

културе и цивилизације 

-схвати настанак религије и 

религијског мишљења 

-идентификује монотеистичке 

религије и објасни специфичности 

хришћанства 

-разликује обичај и морал 

-схвати разлику између уметности, 

масовне културе, подкултуре, шунда 

и кича 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 
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6. Друштвене промене и 

развој друштва 

 

5 Оспособљавање за живот у 

друштву изложеном сталним 

променама и изазовима које доноси 

развој савременог друштва; 

Стицање знања о хоризонталној и 

вертикалној покретљивости 

друштва. 

 

-идентификује друштвене промене 

-зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 

друштвене покретљивости 

-препозна друштвени развој 

-формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног 

друштва 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Устав, друштво,право,политика 

Корелација са другим предметима: 

Историја, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Исхрана људи 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 37 / / / 37 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

− Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница; 

−  Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани; 

−  Оспособљавање ученика да утврди састав оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи; 

-       Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана. 

 

 

 

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. Хранљиве материје 22 • Стицање знања о 

хранљивим материјама и 

енергетској вредности 

животних намирница 

• разликује појмове хране и 

исхране и њихове улоге  

• објасни улогу појединих 

хранљивих материја у 

организму           

• разликује намирнице по 

пореклу 

• наведе хемијски састав и 

значај појединих 

намирница биљног 

порекла у исхрани  

• наведе хемијски састав и 

значај појединих 

намирница животињског 

порекла у исхрани  

• наведе предности 

употребе органских 

производа у људској 

исхрани 

• разликује појмове 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

органске и 

конвенционалне хране 

• наведе ризике употребе 

генетски модификоване 

хране 

• израчуна енергетску 

вредност појединих 

намирница 

2. Правилна исхрана 15 Стицање знања о принципима 

правилне исхране и  потребама у 

исхрани 

• наведе принципе 

правилне исхране 

• наброје узроке 

неправилне исхране 

• објасне последице 

неправилне исхране 

• израчуна индекс 

ухрањености (БМИ) 

• састави дневни оброк 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Храна; Исхрана; Храњиве материје; Огранска храна; Генетски модификована храна; Енергетска вредност намирнице; Принципи правилне исхране 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Физика, Математика, Рачунарство и информатика 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Технике рада у лабораторији 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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:  222   222 

Недељни фонд часова:  6   

Општи циљеви и задаци: 

 

- Оспособљавање ученика за рад у хемијској и погонској лабораторији 

- Стицање вештине мерења и одређивање грешке при мерењу 

- Оспособљавање ученика да прати процес мерењем подесних величина 

 

 

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. 

 

 

Мере безбедности у 

лабораторији 

 

 

 

6 

 

Оспособљавање ученика да 

примењују мере ХТЗ при 

свакодневном раду 

-наведе мере хигијенско 

техничке заштите у 

лабораторији 

 -наведе мере хигијенско 

техничке заштите у погону 

- одржава хигијену на радном 

месту 

 

- праћење остварености исхода 

- тестови знања 

- тестови практичних вештина 

 

2.   Одржавање 

лабораторијског посуђа 

и прибора 

 

 

12 

Оспособљавање ученика да пере и 

одржава лабораторијски прибор и 

посуђе 

-разликује лабораторијски прибор и посуђе 

- разликује лабораторијску опрему 

- разликује намену лабораторијског прибора и посуђа 

- одабере адекватна средства за прање лабораторијског посуђа 

- самостално пере лабораторијско посуђе 

 

 

 

3. 

 

 

 

Мерење масе 

 

 

 

24 

 

Оспособљавање ученика да мери 

масу и прерачуна измерене 

величине из јединица једног 

мерног система у јединице другог 

система 

 

- дефинише појам масе; 

- дефинише системске јединице за масу; 

- дефинише несистемске јединице за масу које су у свакодневној 

употреби; 

- изрази задату величину масе, у несистемским јединицама, у 

децималним и декадним јединицама СИ система; 



 

464 

 

 - изрази измерену величину масе у несистемским јединицама, у 

децималним и декадним јединицама СИ система; 

- наведе јединице у којима се маса изражава у свакодневном 

животу, лабораторији и погону 

- разликује врсте вага које се користе у лабораторији и погону 

- измери масу на техничкој и аутоматској ваги 

- обави тарирање ваге 

- дефинише појмове бруто и нето маса 

- израчуна апсолутну и релативну грешку при мерењу 

 

 

4. 

 

 

Мерење запремине 

 

 

 

18 

 

  Оспособљавање ученика да мери 

запремину и прерачуна измерене 

величине из јединица једног 

мерног система у јединице другог 

система 

-дефинише појам запремине 

- дефинише системске јединице за запремину 

-дефинише несистемске јединице за запремину које су у 

свакодневној употреби 

-изрази задату величину запремине у несистемским јединицама, у 

децималним и декадним јединицама SI система 

- изрази измерену величину запремине у несистемским јединицама, 

у децималним и декадним јединицама SI система 

-наведе јединице у којима се запремина изражава у свакодневном 

животу, лабораторији и погону 

- разликује начине мерења запремине различитим судовима за 

мерење (чаше, мензуре, нормални судови, пипете, бирете) 

- измери запремину свим врстама судова за мерење 

- израчуна апсолутну и релативну грешку мерења 

 

 

5. 

 

Мерење температуре 

 

 

 

6 

  Оспособљавање ученика да мери 

температуру и прерачуна измерене 

величине из јединица једног 

мерног система у јединице другог 

система 

-дефинише појам температуре и јединице у којима се она изражава 

у СИ систему и свакодневном животу 

- разликује инструменте за мерење температуре 

- измери температуру 

- изрази задату вредност температуре у системским и несистемским 

јединицама 

- изрази измерену вредност температуре у системским и 

несистемским јединицама 

 

 

 

6. 

 

 

Одређивање густине 

 

 

 

 

 

 

12 

  

 

 

Оспособљавање ученика да одреди 

густину течности 

 

 

-дефинише појам густине и јединице у којима се она изражава 

- изрази задату вредност густине у системским и несистемским 

јединицама; 

- изрази измерену вредност густине у системским и несистемским 

јединицама 

- измери густину помоћу ареометра  

- измери густину помоћу пикнометара 
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7. 

 

 

Припрема раствор 

одређене 

концентрације 

 

 

 

 

 

60 

 

 

Оспособљавање ученика да 

припреми растворе различитих 

концентрација 

 

- дефинише појам раствора и растворљивост 

- разликује растворе по степену засићености 

- дефинише појам масеног удела 

- дефинише појам количинска концентрације раствора и јединице у 

којима се она изражава 

- израчуна количине растворене супстанце и растварача потребне за 

припрему раствора задате концентрације 

• припреми растворе одређених концентрација 

- одреди концентрацију раствора 

- изрази концентрацију испитиваног раствора у различитим 

јединицама 

 

 

 

8. 

 

 

Добијање чистих 

супстанци 

 

 

 

 

 

36 

  

 

Оспособљавање ученика да добије 

хемијски чисте супстанце уз 

коришћење различитих операција 

 

 

- раздвоји смеше декантовањем и филтрацијом 

- издвоји супстанце сублимацијом и кристализацијом 

- састави апаратуру за дестилацију 

- предестилише раствор 

- састави апаратуру за екстракцију 

- издвоји уљану компоненту екстракцијом 

- уклони влагу из узорка сушењем 

- одреди садржај пепела жарењем узорака 

 

 

 

9. 

 

 

 

Мерење притиска 

 

 

 

 

12 

 

Оспособљавање ученика да мери 

притисак и прерачуна измерене 

величине из јединица једног 

мерног система у јединице другог 

система 

-дефинише појам притиска и јединице у којима се изражава 

- разликује инструменте за мерење притиска 

- измери атмосферски притисак барометром 

- измери притисак манометром 

- изрази задату вредност притиска у системским и несистемским 

јединицама; 

• изрази измерену вредност притиска у системским и несистемским 

јединицама 

 

 

 

10. 

 

 

 

Мерење вискозитета 

 

 

 

6 

 

 

 

Оспособљавање ученика да одреди 

вискозитет течности 

 

-дефинише појам вискозитета и јединице у којима се она изражава 

- одреди вискозитет помоћу вискозиметара 

- изрази вредност вискозитета у системским и несистемским 

јединицама 

 

11. 

 

Узорковање  

 

12 

Оспособљавање ученика да 

изврши узимање узорка 

различитих материјала 

-разликује начине узимања узорака 

- дефинише просечан узорак за различите материјале 

- узима узорке сировина, полупроизвода и готових производа 

Кључни појмови садржаја:Лабораторија, безбедност, хигијена,  лабораторијски прибор, лабораторијско  посуђе,маса,  аналитичка вага, техничка вага, запремина, 

температура, густина, концентрација, раздвајање смеше,  грешка мерења, притисак, вискозитет,  чиста супстанца, узорак, раствор, растворена супстанца, растварач, 

СИ систем јединица 
Корелација са другим предметима: Хемија , Физика , Математика , Рачунарство и информатика  
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Физика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму.за подручје 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: 74     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

Стицање знања о значају и месту физике као научне дисциплине и њеним везама са математиком и осталим природним и техничким наукама. 

Развијање свести о примени физичких закона у техници. 

 

 

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. Кинематика 25 Оспособљавање ученика да  

Опише процесе кретања помоћу 

скаларних и векторских величина 

Разликује скаларе и векторе,зна 

операције са векторима, зна 

брзину и убрзање 

 

 

Тестирање 

Испитивање 

Рачунски задаци 

2. Динамика 27 Стицање знања о динамичким 

процесима 

Зна Њутнове законе 

Појмове рад, снага, енергија 

Тестирање 

Демонстрациони огледи 

Посматрање 

3. Закони одржања 10 Стицање знања о основним 

Законима одржања 

Зна закон одржања енергије, 

импулса, момента импулса 

Рачунски задаци 

Тестирање 

4. Механичке осцилације и 

таласи 

12 Стицање знања о осцилаторним и 

таласним кретањима 

Зна осцилаторно кретање 

И таласе 

Рачунски задаци 

Тестирање 

 

Кључни појмови садржаја:сила, брзина ,убрзање, импулс ,рад, снага, енергија ,фреквенција ,таласна дужина 

Корелација са другим предметима:математика, екологија хемија ,стручни предмети 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Физика 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму.за подручје рада пољопривреда производња ипрерада хране.... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о значају и месту физике као научне дисциплине и њеним везама са математиком и осталим природним и техничким наукама. 

- Развијање свести о примени физичких закона у техници. 

 

 

 

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. Једносмерна струја 18 Унапређивање знања о 

једносмерној струји 

 Испитивање 

Тестирање 

Рачунски задаци 

2. Магнетно поље 16 Стицање основних знања 

омагнетном пољу и његовим 

карактеристикама 

 Демонстрациони огледи 

Домаћи задаци 

3. Наизменична струја 16   Тестирање 

Испитивање 

Посматрање 

4. Основе атомске и 

нуклеарне физике 

20 Усвајање основних појмова из 

атомске и нуклеарне физике 

Разуме појмове фотона,  

Фотоефекта,побуђења и  

зрачења атома 

Кључни појмови садржаја:фотон ,фотоефекат, фисија, фузија, фреквенција, резонанција 

Корелација са другим предметима:математика, хемија, технолошке операције,физичка хемија 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 111 74   185 

Недељни фонд часова: 3 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о хемијским појавама и процесима на основу теорије и експеримента. 

- Стицање знања о појмовима: елеменат, једињење, чиста супстанца, смеша, мол, моларна маса, моларна запремина, бројност  јединки, релативна атомска маса и 

релативна молекулска маса, Авогадров број 

- Стицање знања о структури и природи супстанци као последици хемијских веза  

- Оспособљавање ученика за разликовање дисперзних система и начина изражавања концентрације 

- Стицање знања о оксидо-редукционим процесима 

- Разликовање основних класа неорганских једињења па основу њихових карактеристика 

- Оспособљавање за самостално вршење огледа 

 

 

 

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. 

 

Структура материје  

 

24 

 

Стицање знања о 

структури материје 

-разликује елементе, једињења, смеше; 

- дефинише мол моларну масу, моларну 

запремину, бројност јединки, Авогадров 

број, Аг и Мг   

-користи симболе и формуле при писању 

хемијских реакција и једначина 

-изврши стехиометријска израчунавања 

-објасни грађу атома 

-дефинише изотопе 

-објасни структуру електронског омотача  

( нивои поднивои, орбитале ) 

-одреди електронску конфигурацију 

елемента и на основу ње пронађе место 

елемента у ПСЕ (група и периода) и 

одреди својства тог елемента 

 

-праћење остварености 

исхода 

-тест знања  

-тест практичних вештина 
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-опише карактеристике 1.2. и 17. групе 

Периодног система елемената 

-дефинише јонску везу и објасни начин 

њеног грађења 

-дефинише ковалентну везу, наведе врсте 

ковалентних веза, објасни поларну и 

неполарну ковалентну везу 

објасни водоничну везу и њен значај у 

природним системима 

2. Дисперзни системи 15 Стицање знања о 

дисперзним системима и 

начинима изражавања 

концентрације 

-дефинише појам дисперзног система 

- разликује врсте и свијства дисперзних ситема-

дефинише појмове: растворљивост, раствор, 

растворена супстанца, растварач 

-дефинише појам концентрације и објасни начине 

изражавања концентрације раствора 

-израчуна масени удео растворене супстанце у 

раствору (процентни састав раствора) 

-израчуна количинску концентрацију раствора 

 

-израчуна масену концентрацију раствора 

-изврши стехиометријска израчунавања у 

реакцијама у којима се користе раствори 

 

Вежбе 

-испита растворљивост различитих супстанци у 

зависности од температуре 

 Усмено, писмено, тест 

практичних вештина 

3. Неорганска једињења 21 Стицање знања о класама 

неорганских једињења 

(оксиди, базе, киселине и 

соли) 

-објасни појам оксида, поделу, добијање и 

номенклатуру оксида 

-објасни поделу, добијање и дисоцијацију база 

-објасни поделу, добијање и дисоцијацију 

киселина 

-дефинише електролитичку дисоцијацију и 

степен дисоцијације 

-објасни дисоцијацију воде и рН вредност 

-дефинише индикаторе 

-дефинише и објасни  улогу пуфера 

-објасни добијање и дисоцијацију соли 

-разликује врсте соли (кисели, базне и неутралне) 

-објасни хидролизу соли 

-предвиди својства раствора као последицу 

дисоцијације односно хидролизе соли 

 

Вежбе: 

Усмено, писмено, тест 

практичних вештина 
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-одреди својства киселих оксида и киселина 

-одреди својства базних оксида и база 

-синтетише различите соли, докаже и објасни 

својства раствора тих соли (киселост, базност 

или неутралност) 

-одреди рН вредност раствора различитим 

методама 

4. Оксидо-редукциони 

процеси 

9 Стицање знања о оксидо-

редукционим процесима 

-дефинише појам оксидационог броја 

-објасни процесе оксидације и редукције 

-дефинише појмове оксидационог и редукционог 

средства 

-одреди коефицијенте у оксидо-редукционим 

једначинама 

-спроведе стехиометријска израчунавања на 

основу сређене једначине оксидо-редукционе 

реакције 

Вежбе: изведе оксидо-редукционе реакције и 

уочи промене 

Усмено, писмено, тест 

практичних вештина 

5. Увод у органску хемију 12 Стицање знања о природи 

органских једињења 

-објасни својства угљениковог атома 

-разликује класе органских једињења 

-препозна хибридизацију угљениковог атома и 

структуру органских молекула 

-дефинише појам асиметричног угљениковог 

атома и оптичку изомерију 

-идентиикује оптичке изомере и израчуна број 

могућих стереоизомера 

 

Вежбе 

-докаже (С, Н, N, S) елементе у органским 

једињењима 

-издвоји органска једињења и смеше 

-праћење остварености 

исхода 

-тест знања  

-тест практичних вештина 

 

6. 

 

Угљоводоници  

 

21 

 

Унапређивање знања о 

угљоводоницима 

-разликује врсте угљоводоника 

-дефинише и прикаже хомологи низ, 

номенклатуру, изомерију, својства и реакције 

алкана 

-дефинише и прикаже хомологи низ, 

номенклатуру, изомерију, својства и реакције 

алкена 

-дефинише и прикаже хомологи низ, 

номенклатуру, изомерију, својства и реакције 

алкина 

-објасни структуру и хемијске реакције бензена 

-разликује полиарене  

 

-праћење остварености 

исхода 

-тест знања  

-тест практичних вештина 
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Вежбе: 

-испита својства алкана 

-испита својства алкена 

-испита својства алкина 

-испита својства арена 

 

 

7. 

 

Алкил-халогениди  

 

9 

 

Стицање знања о алкил-

халогенидима 

-дефинише алкил-халогениде 

-наведе примере добијања алкил-халогенида 

-прикаже реакције алкил-халогенида 

 

 

Вежбе: 

-изведе експеримент добијања алкил-халогенида 

-идентификује физичка и хемијска својства 

алкил-халогенида 

-праћење остварености 

исхода 

-тест знања  

-тест практичних вештина 

Кључни појмови садржаја: 

Елемент, једињење, смеша, атом, молекул, јон, релативна атомска маса, релативна молекулска маса, изотоп, ПСЕ, метал, неметал, металоид, племенити гас, група, 

периода, хемијска веза (ковалентна, јонска, водонична),  дисперзни систем, раствор, растварач, растворена супстанца, растворљивост, процентни састав раствора, 

концентрација, количина супстанце, мол, оксид, киселина, база, со, електролитичка дисоцијација, рН вредност, индикатор, оксидација, редукција, карактеристике С 

атома, класификација органских једињења, функционална група, изомерија, засићен и незасићен угљоводоник, ациклични и циклични угљоводоник, хомологи низ, 

хибридизација. 

Корелација са другим предметима: 

Физика  

Maтематика 

Рачунарство и информатика 

Исхрана људи 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 105 70   175 

Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о хемијским појавама и процесима на основу теорије и експеримента. 

- Стицање знања о структури и природи супстанци као последици хемијских веза  

- Разликовање основних класа органских једињења на основу њихових карактеристика 

- Стицање практичних знања и вештина при анализи органских једињења 

- Оспособљавање за самостално вршење огледа 

 

 

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. Алкохоли, феноли и 

етри 

20  

-Проширивање знања о 

алкохолима, фенолима и етрима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дефинише алкохоле користи номенклатуру 

алкохола, прикаже формулама добијање и 

објасни физичка и хемијска својства 

алкохола 

- наведе полихидроксилне алкохоле и 

објасни њихова својства и улогу у 

биолошким системима  

-дефинише ароматичне и незасићене 

алкохоле 

- дефинише феноле и упореди их са 

ароматичним алкохолима 

- објасни својства и реакције фенола 

- дефинише етре и објасни њихова својства 

 

Вежбе 

-експериментално добије етанол алкохолним 

врењем 

- различитим огледима испита својства 

алкохола 

 

Усмена провера 

знања 

Писмена провера 

знања  

Тест практичних 

вештина 
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Вежбе 

 -Испитивање својстава алкохола и 

фенола и развијање практичних 

вештина 

- различитим огледима испита својства 

фенола 

 

2. Алдехиди и кетони 18  

- Развијање знања о алдехидима и 

кетонима 

 

Вежбе 

-  Развијање практичних вештина и 

испитивање својстава алдехида и 

кетона 

-дефинише алдехиде и кетоне 

- објасни номенклатуру и прикаже 

формулама добијање и хемијске реакције 

алдехида и кетона 

 

Вежбе 

-путем  експеримента добије алдехид или 

кетон 

- различитим експериментима испита и 

докаже својства алдехида и кетона 

 

3. Органске киселине 18 -Развијање знања о карбоксилним 

киселинама  

 

 

 

 

 

Вежбе 

-Експериментално 

испитивање својстава 

карбоксилних киселина 

 

-дефинише карбоксилне киселине и изврши 

њихову поделу објасни иоменклатуру.  

-формулама прикаже добијање и хемијске 

реакиије карбоксилних киселина 

-објасни карактеристике засићених, 

незасићеиих, дикарбонских, ароматичннх, 

окси и масних киселина 

 

Вежбе  

- експерименталним путем добије 

карбокснлне киселине - различитим 

експериментима испита својства 

карбоксилних киселина 

- докаже присуство млечне киселинеу 

киселом млеку 

- докаже етанску, оксалну, винску, 

лимунску, сапицилну и олеинску киселину 
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4. Деривати органских 

киселина 

14 -Развијање знања о дериватима 

карбоксилних киселина  

 

 

Вежбе 

- добити, доказати и испитати 

својства деривата карбоксилних 

киселина 

- разликује деривате органских киселина 

(хлориде, анхидриде, амиде и естре) 

- објасни и формулама прикаже њихово 

добијање, 

- реакције хидролизе и естерификацију 

 

Вежбе 

-експерименталним путем добије различите 

деривате карбоксилних киселина 

- различитим експериментима испита 

својства деривата карбоксилних киселина 

 

5. Липиди  21 -развијање знања о липидима, 

њиховим својствима и улози у 

организму  

 

 

Вежбе   

-доказивање својстава липида 

помоћу експеримента 

-дефинише липиде и разликује просте и 

сложене липиде 

- објасни опште карактеристике липида 

-објасни својства триацилглицерола и 

фосфолипида 

- дефинише воскове 

- дефинише сапуне 

 

Вежбе  

-изврши избор погодног растварача за масти 

и уља и  изврши њихово емулговање 

- изврши хидролизу масти (сапонификација) 

- одреди киселински број липида 

• изврши доказ и анализу сложених масти 

(лецитина) и докаже његове састојке 

 

6. Угљени хидрати 29  

-Развијање знања о угљеним 

хидратима   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе 

-Испитати помоћу експеримента 

својства угљених хидрата 

- објасни улогу, својства и поделу угљених 

хидрата 

- дефинише појам моносахарида и да 

разликује врсте моносахарида 

- објасни цикличну структуру и хемијска 

својства моносахарида 

- дефинише појмове олиго и дисахарида 

- разликује редукујуће и нередукујуће 

дисахариде објасни њихову структуру и 

хемијска својства 

- дефинише појам полисахарида и разликује 

градивне и енергетске полисахариде 

- објасни својства скроба, целулозе и 
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гликогена 

 

Вежбе 

- експериментално изведе карактеристичне 

реакције на угљене хидрате 

- експериментално докаже присуство 

сахарозе у смеши са редукујућим шећерима 

- експериментално докаже присуство 

угљених хидрата у природним производима 

- експериментално доакаже скроб и целулозу  

- изврши хидролизу скроба и помоћу 

експеримента докаже да је до ње дошло 

7. Органска једињења са 

сумпором и азотом 

10  

-Развије знање о органским 

једињењима која садрже сумпор и 

азот и њиховом значају 

 

 

 

Вежбе:  

Експериментално испитивање 

својстава амина 

-дефинише органска једињења са сумпором 

- објасни понашање тиола и формулама 

прикаже реакције тиола 

- дефинише органска азотна једињења 

- дефинише нитро једињења 

- дефинише амине 

- објасни добијање амина и њихова својства 

- објасни понашање и реакције анилина 

 

 Вежбе: 

-експериментално одреди својства и 

понашање анилина 

 

8. Аминокиселине и 

протеини 

25  

Проширивање знања о амино 

киселинама и протеинима  

 

 

 

 

Вежбе 

Испитивање својстава амино 

киселина и протеина помоћу 

експеримента 

- објасни значај и поделу амино-киселина 

- прикаже формулама реакције 

аминокиселина 

- дефинише и прикаже пептидну везу 

- објасни поделу, својства и структуру 

протеина 

- дефинише и објасни поделу сложених 

протеина 

- разликује денатурацију и коагулацију 

протеина 

 

Вежбе  

- експериментално изведе бојене реакције на 

протеине и закључи шта се са њима доказује 

- експериментално изведе таложење 

протеина са различитим реагенсима 

- експериментално одреди изоелектричну 

тачку протеина (казеина) 

- експериментално издвоји казеин из млека 
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9. Хетероциклична 

једињења 

6 Развијање знања о 

хетероцикличним једињењима и 

њиховом значају 

- дефинише хетероциклична једињења 

- наведе примере различитих петочланих и 

шесточланих хетероциклуса 

- направи разлику између понашања пирола 

и пиридина 

- наведе деривате пирола и пиримидина и 

објасни њихов значај за живе организме 

- наведе пиримидинске и пуринске базе и 

објасни њихов значај за живе организме 

 

10. Нуклеинске киселине  6 -Развијање знања о нуклеинским 

киселинама 

- објасни врсте и структуру нуклеинских 

киселина 

- подели и објасни улогу појединих РНК 

- објасни структуру и улогу ДНК и објасни 

правило о спаривању база 

- дефинише ген 

- дефинише кодон и антикодон 

- дефинише мутације 

-објасни репликацију ДНК користећи се 

шемом 

- објасни биосинтезу протеина користећи се 

шемом 

- знати да објасни значај енергетски вредних 

једињења (АТП, АДП...) 

 

11. Витамини, алкалоиди и 

антибиотици  

 

8 -Развијање знања о витаминима, 

алкалоидима и антибиотицима 

-разликује врсте витамина (липосолубилне и 

хидросолубилне) 

- објасни извор, авитаминозу и улогу за 

витамине А, Д, Е, комплекс Б и Ц 

- дефинише и објасни алкалоиде, њихов 

значај и врсте најважнијих алкалоида 

састојака хране 

- објасни значај и врсте најважнијих 

антибиотика (пеницилин) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Алкохол,  фенол, етар, алдехид, кетон, карбоксилна киселина, деривати карбоксилних киселина (хлориди, анхидриди, амиди, естри), масне киселине, липиди, 

угљени хидрати (моносахарид, дисахарид, полисахарид), органска азотна једињења (амини, нитро једињења), амино-киселине, протеин, хетероциклична једињења, 
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нуклеинске киселине (ДНК, РНК), витамин, алкалоид, антибиотик. 

Корелација са другим предметима: 

Физика 

Математика 

Рачунарство  и информатика 

Исхрана  људи 



 

478 

 

Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Аналитичка хемија 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 35 70 - - 105 

Недељни фонд часова: 1 2 - - 

Општи циљеви и задаци: 

 

- Упознавање основних хемијских реакција и метода за доказивање и одређивање елемената у појединим супстанцама 

- Оспособљавање ученика да уоче значај метода квантитативне анализе у аналитици животних намирница 

- Оспособљавање ученика за самостално решавање проблемских задатака 

- Примена стечених теоријских знања у практичном раду у лабораторији 

- Стицање практичних знања и вештина при анализи супстанци 

- Оспособљавање за самостално вршење огледа 

 

 

 

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. 

 

Квалитативна хемијска 

анализа 

 

30 

-Оспособљавање ученика 

да самостално докаже 

одређене елементе у 

појединим супстанцама 

- дефинише појам и поделу аналитичке хемије 

- разликује доказне реакције елемената I 

аналитичке групе катјона 

-  разликује доказне реакције елемената II 

аналитичке групе катјона 

-  разликује доказне реакције елемената IIIа 

аналитичке групе катјона 

-  разликује доказне реакције елемената IV 

аналитичке групе катјона 

-  разликује доказне реакције елемената V 

аналитичке групе катјона 

- дефинише производ растворљивости 

- изврши анализу катјона I, II, IIIa, IIIb, IV и V 

аналитичке групе 

- изврши анализу анјона 

 

- праћење остварености исхода 

- тест знања 

- тест практичних вештина 

 

 

2. 

 

Квантитативна 

хемијска анализа 

 

75 

- Стицање знања о 

методама квантитативне 

анализе 

- Оспособљавање ученика 

- дефинише принцип волуметријских метода и 

разликује врсте волуметријских одређивања 

- објасни принцип метода неутрализације 

- припреми и стандардизује различите растворе 

 

- праћење остварености исхода 

- тест знања 

- тест практичних вештина 
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да самостално обави 

различите квантитативне 

анализе 

- објасни принцип таложних метода 

- објасни принцип метода оксидо-редукције 

- објасни принцип комплексометријске методе 

- објасни основне принципе гравиметријских 

метода 

- самостално припрема и стандардизује растворе 

HCl, NaOH, AgNO3, KMnO4, Na2S2O3 

- самостално, волуметријским методама, одреди 

масе NaOH, HCl, CH3COOH, NaCl, Cl−, Fe, Cu, у 

узорку 

- самостално изврши гравиметријско одређивање 

никла у узорку 

 

Кључни појмови садржаја: 

Квалитативна анализа, анјони, катјони, аналитичке групе, доказне реакције, квантитативна анализа, гравиметрија, волуметрија, стандардни раствори, методе 

неутрализације, таложне методе, комплексометријске методе, оксидоредукционе методе; 

Корелација са другим предметима: 

- Хемија  

- Физика  

- Математика  

- Исхрана људи 

- Технологија воде 

- Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 

- Физичка хемија 

- Кварење и конзервисање 

- Изабрани модули прехрамбене технологије 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: ОСНОВЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 34 34 36 / 104 

Недељни фонд часова: 2 2 / / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

– Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

– Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

– Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

– Стицање вештина рада у лабораторији 

– Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

– Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама  

 

 

 

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. Помоћне сировине и 

адитиви у прехрамбеној 

индустрији 

32 • Стицање знања о 

помоћним сировинама 

и адитивима у 

прехрамбеној 

индустрији и 

њиховом безбедном 

коришћењу 

 

• наведе помоћне сировине које се 

користе у прехрамбеној индустрији 

• разликује заслађиваче 

• објасни значај кухињске соли и зачина 

• наведе средстава за нарастање теста 

• разликује начине коришћења средстава 

за нарастање теста 

• објасни значај употребе чајева, 

лековитог и зачинског биља   

• објасни улогу какаа и кафе у 

пехрамбеној индустрији 

• наведе врсте адитива 

• користи законске норме о употреби 

адитива 

• разликује врсте адитива 

• објасни улогу различитих врста 

адитива у прехрамбеним производима 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 
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ВЕЖБЕ 

• одреди садржај влаге у помоћним 

сировинама 

• одреди проценат пепела у помоћним 

сировинама  

• одреди проценат садржај масти  у кафи 

• докаже присуство вештачких  

заслађивача у прехрамбеним 

производима 

• докаже присуство вештачких боја у 

прехрамбеним производима 

• докаже присуство  бензоеве киселине 

 

2. Амбалажа 38 • Стицање знања о 

значају амбалаже 

, прању, 

дезинфекцији и 

њеној рециклажи 

у прехрамбеној 

индустрији 

• Подела и врсте амбалаже; 

• Функција појединих врста амбалаже у 

зависности од њених карактеристика; 

• Рециклажа амбалаже; 

• Подела и врсте средстава за прање и 

дезинфекцију 

• Еколошки непожељне компоненте 

средстава за прање; 

• Поступци прања амбалаже 

• Обележавање амбалаже и етикетирање 

• одреди садржај влаге у помоћним 

сировинама 

• одреди проценат пепела у помоћним 

сировинама  

• одреди проценат садржај масти  у кафи 

• докаже присуство вештачких  

заслађивача у прехрамбеним 

производима 

• докаже присуство вештачких боја у 

прехрамбеним производима 

• докаже присуство  бензоеве киселине 

 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 

• Тест практичних вештина 

3. Складиштење 34 • Стицање знања о 

значају правилног 

складиштења и 

праћења промена 

квалитета 

ускладиштених 

сировина и готивих 

производа  

• Подела и врсте складишта привремена 

и стална складишта коморе и хладњаче; 

• Карактеристике појединих врста 

складишта 

• Услови у току складиштења 

• Припрема ваздуха за сладиштење 

• Начини чувања сировина и готових 

производа 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 

• Тест практичних вештина 
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 • Прорачу капацитета складишта (подног 

и силосног) 

• одреди примесе  у сировинама пре 

складиштења 

• одреди влагу сировина пре 

складиштења 

• одреди хектолитарску масу житарица 

пре складиштења; 

• прати температуру и влагу ваздуха у 

силосу 

• ради на узимању узорака при пријему 

сировина 

• ради на сладиштењу воћа и поврћа 

Кључни појмови садржаја: 

Адитиви, помоћне сировине у производњи, Амбалажа, Рециклирање амбалаже, Складишта  

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Технике рада у лабораторији, Исхрана људи, Математика, Физика 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Технологија воде 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 36 36 24 / 96 

Недељни фонд часова: 2 2 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- -Стицање знања о хемијском саставу воде 

- Стицање знања о значају припреме воде за пиће и прхрамбену индустрију  

- Разумевање важности припреме и пречишћавања воде и одпадних вода  

- Стицање знања о квалитету воде 

- Оспособљавање ученика да разликује врсте вода према тврдоћи и њиховој примени у појединим прехрамбеним технологијама 

- Стицање вештина рада у лабораторији 

- Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

- Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

- Оспособљавање ученика да врши контролу вода, у градском водоводу и  различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

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 воде 96 • Овладавање 

вештинама потребних 

за обављање послова у 

лабораторији и у 

погонима  

индустријске прераде 

воде примењујући 

принципе добре 

произвођачке праксе 

(НАССР) 

• разликује врсте вода које се 

користе у прехрамбеној 

индустрији; 

• разликује карактеристике вода 

које се користе у прехрамбеној 

индустрији; 

•  дефинише тврдоћу воде; 

• разликује начине омекшавања 

воде; 

• објасни појам дезинфекције 

воде; 

• разликује поступке  за 

дезинфекцију воде; 

• разликује карактеристике 

отпадних вода у прехрамбеној 

индустрији; 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 

• Тест практичних 

вештина 



 

484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• објасни начине пречишћавања 

отпадних вода; 

• разликује еколошки непожељне 

компоненте отпадних вода 

ВЕЖБЕ 

• одреди карбонатну и укупну 

тврдоћу воде; 

• одреди садржај кисеоника у 

води; 

• одреди садржај хлора у води; 

• одреди садржај гвожђа у води; 

• спроводи процес припреме 

воде 

• користи средства за личну и 

колективну заштиту на раду  

• одржава радно место и опрему 

• уочи критичне тачке током 

припреме и прераде воде за 

прехрамбену индустрију 

(НАССР 

Кључни појмови садржаја: 

Врсте вода у прехрамбеној индустрији, Тврдоћа воде, Омекшавање воде, Дезинфекција воде, Прерада отпадних вода 

Корелација са другим предметима: 

Физика, Математика, Хемија, Технике рада у лабораторији, Технолошке операције, модули прехрамбене технологије, Ензимологија, Контрола квалитета у 

прехрамбеној индустрији 
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Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: Технолошке операције 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105 70 / / 175 

Недељни фонд часова: 3 2 / / 

Општи циљеви и задаци: 

–   усвајање теоријских знања о принципима технолошких операција и процеса; 

– усвајање теоријских знања о врстама и начину рада различитих машина и апарата који су саставни део одговарајуће прехрамбене технологије 

– оспособљавање  ученика да рукује различитим инструментима за мерење одређених процесних величина 

– оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине из јединица једног мерног система у јединице другог система 

– оспособљавање ученика да изврши правилан избор уређаја на основу  њихових карактеристика 

– стицање теоријских знања о системима аутоматског управљања и регулација 

 

 

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. Карактеристике флуида 50 • стицање знања о особинама 

флуида 

• разумевање процеса 

струјања флуида 

• оспособљавање ученика да 

мери процесне величине 

• разликује врсте флуида 

• дефинише особине идеалних и 

реалних гасова  

• наведе основне величине стања 

флуида и њихове јединице 

• објасни Клапејронову једначину 

• објасни појмове: притисак, 

атмосферски притисак, 

надпритисак, вакуум 

• дефинише изобарски, изохорски и 

изотермски процес 

•  дефинише Бојл-Мариотов, Геј-

Лисаков, Шарлов и Далтонов  

закон 

• дефинише густину флуида, 

јединице у којима се изражава и 

зависност од других величина 

• дефинише вискозитет, јединице у 

којима се изражава и зависност од 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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других величина 

• објасни узајамне везе између 

густине и вискозитета флуида 

• дефинише хидростатички 

притисак и хидростатички 

парадокс 

• разликује врсте протока, као и 

јединице у којима се изражавају 

• објасни законитости струјања 

флуида 

• разликује врсте енергија при 

струјању флуида 

• објасни Бернулијеву једначину и 

њену примену  

• разликује режиме струјања флуида 

• објасни значај величине граничног 

слоја у технолошким операцијама 

• решава рачунске задатке у вези 

механике 

ВЕЖБЕ  

• одреди величину притиска и 

надпритиска  флуида 

• одреди разлику притиска у флуиду 

• одреди величину протока  флуида  

• изрази процесне величине у 

системским и несистемским 

јединицама 

• избаждари мерило са пригушном 

плочом, као и да одреди константу 

пригушне плоче 

• одреди режим струјања флуида  

• мерењем пада притиска одреди 

величине хидрауличних отпора 

при струјању флуида малим и 

великим брзинама 

2. Транспорт материјала 25 • разумевање операције 

транспорта флуида и 

чврстог материјала у 

прехрамбеним 

технологијама 

• развијање вештине рада 

са уређајима који се 

користе за транспорт у 

• процесе; 

• нацрта технолошку шему задатог 

процеса; 

• дефинише брзину технолошке 

операције; 

• објасни да је разлика притисака 

погонска сила за транспорт 

флуида; 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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прехрамбеној 

технологији 
• дефинише капацитет уређаја; 

• дефинише степен корисног дејства 

уређаја; 

• разликује на цевоводима одређене 

елементе цевних водова; 

• разликује црпке за течне и 

гасовите флуиде; 

• објасни начин рада 

карактеристичних типова црпки за 

течне и гасовите флуиде; 

• објасни начин рада компресора 

• разликује врсте транспортера који 

се користе у прехрамбеној 

индустрији; 

• објасни начин рада оних 

транспортера који се изучавају у 

склопу одабраних модула 

прехрамбене технологије; 

• одабере транспортер у зависности 

од карактеристика материјала који 

се транспортуј 

ВЕЖБЕ 

• одреди карактеристике 

центрифугалне црпке (капацитет, 

снага, степен искоришћења) 

• одреди величину вакуума који се 

остварује радом лабораторијске 

вакуум црпке 

• изрази процесне величине у 

системским и несистемским 

јединицама 

3. Ситњење и мешање 

материјала 

20 • разумевање операција  

ситњења и просејавања за 

прехрамбенe технологијe  

• разумевање операција 

мешања за прехрамбенe 

технологијe 

• развијање вештине рада са 

уређајима који се користе за 

ситњење и мешање у 

прехрамбеној технологији 

• дефинише појмове ситњења, 

степен ситњења и просејавања; 

• разликује матријале који се дробе, 

мељу или секу; 

• објасни начин рада уређаја за 

ситњење (дробилице, млинови и 

сецкалице); 

• разликује врсте сита; 

• објасни начин рада уређаја за 

просејавање 

• објасни фракционо просејавање 

материјала; 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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• објасни принципе мешања течних, 

прашкастих и тестастих 

материјала; 

• разликује мешалице за течности, 

тесто и прах; 

• објасни начин рада мешалица 

ВЕЖБЕ 

• одреди критичан и радни број 

обртаја млина са куглама;  

• изврши гранулометријску анализу 

материјала пре и после ситњења; 

4. Раздвајање нехомогених 

система 

35 • разумевање операција 

таложења, филтрирања, 

центрифугирања и 

сепарације у прехрамбеним 

технологијама 

• развијање вештине рада са 

уређајима који се користе за 

раздвајање хетерогених 

система у прехрамбеној 

технологији 

• разликује дисперзне системе 

• дефинише хетерогене системе 

• разликује начине раздвајања фаза 

у хетерогеним системима 

• објасни шта је таложење и који 

фактори утичу на брзину 

таложења 

• разликује врсте таложника 

• објасни рад оних таложника који 

се изучавају у склопу одабраних 

модула прехрамбене технологије 

• дефинише појмове: филтрирање, 

филтер (цедило), филтрациона 

погача, филтрат и погонска сила за 

филтрирање 

• разликује врсте уређаја за 

филтрирање 

• објасни рад уређаја за филтрирање 

• објасни шта је центрифугирање и 

од којих фактора зависи 

• разликује врсте центрифуга 

• објасни начин рада центрифуга 

• објасни шта је сепарација и од 

којих фактора зависи 

• разликује врсте сепаратора 

• објасни начин рада сепаратора 

ВЕЖБЕ 

• одреди брзину таложења 

различитих суспензија под 

атмосферским и сниженим 

притиском 

• решава задатке из области 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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таложења и центрифугирања 

• одреди капацитет филтер пресе 

 

5. Размена топлоте 45 • стицање знања о основним 

термодинамичким величинама,  

процесима и уређајима у којима 

се ти процеси одвијају 

• развијање вештине рада са 

уређајима који се користе у 

топлотним операцијама  

• дефинише термодинамички 

систем 

• дефинише термодинамичке 

величине стања и величине 

процеса 

• дефинише појмове температуре и 

енергије (унутрашња и топлотна) 

• дефинише топлотну енергију као 

вид електромагнетног зрачења 

• објасни појмове: топлота, 

температура, топлотни капацитет, 

специфичан и моларни топлотни 

капацитет 

• разликовати осетну од латентне 

топлоте 

• објасни појмове топлота фазног 

прелаза и специфична топлота 

фазног прелаза 

• разликује ендотермне и 

егзотермне процесе 

• разликује механички и 

запремински рад 

• дефинише погонску силу за 

пренос топлоте 

• дефинише I закон термодинамике 

на разне процесе 

• дефинише адијабатски процес 

• примени I закон термодинамике на 

све термодинамичке процесе 

• дефинише појам енталпије и 

промену енталпије 

• разликује повратне, неповратне 

процесе и кружне процесе 

• дефинише II закон термодинамике 

• објасни Карноов циклус 

• разликује механизме преноса 

топлоте 

• објасни кондукцију, конвекцију и 

зрачење 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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• анализира факторе који утичу на 

брзину преноса топлоте и на отпор 

преносу топлоте 

• решава рачунске задатке у вези 

преноса топлоте; 

ВЕЖБЕ 

• мери температуру различитим 

инструментима 

• експериментално одреди топлотни 

капацитет калориметра 

• на основу мерења процесних 

величина на изолованом цевоводу 

одреди карактеристичне 

коефицијенте и отпоре при 

преносу топлоте 

Кључни појмови садржаја: 

Флуиди, транспорт, ситњење, мешање материјала, хетерогени системи, термодинамичке величине 

Корелација са другим предметима: 

Математика, Технике рада у лабораторији, модули прехрамбене технологије, Физичка хемија 



 

491 

 

 

Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

Разред: ТРЕЋИ 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 105 70   175 

Недељни фонд часова: 3 2   

Општи циљеви и задаци: 

–  усвајање теоријских знања о принципима технолошких операција и процеса; 

– усвајање теоријских знања о врстама и начину рада различитих машина и апарата који су саставни део одговарајуће прехрамбене технологије 

– оспособљавање  ученика да рукује различитим инструментима за мерење одређених процесних величина 

– оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине из јединица једног мерног система у јединице другог система 

– оспособљавање ученика да изврши правилан избор уређаја на основу  њихових карактеристика 

– стицање теоријских знања о системима аутоматског управљања и регулација 

 

 

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. Топлотне операције       35 Теорија 

 

*     стицање знања о  

основним 

термодинамичким 

величинама,  процесима 

и уређајима у којима се 

ти процеси одвијају 

 

      

Вежбе 

 

развијање вештине рада 

са уређајима који се 

користе у топлотним 

операцијама 

Теорија 

• објасни појам и значај материјалног и 

топлотног биланса технолошке операције и 

процеса; 

• разликује врсте извора и носилаца топлоте, 

као и да дефинише карактеристике водене 

паре 

• дефинише врсте размењивача топлоте 

• објасни начин рада размењивача топлоте 

• разликује ефекте размене топлоте при 

истострујном и супротнострујном току 

флуида 

• објасни операцију укувавања 

• објасни начин рада укувача 

• објасни принцип вишестепеног укувавања 

• разликује врсте расхладних машина 

објасни начин рада расхладних машина 

Теорија 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тест знања 

• тест практичних 

вештина 
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• опслужи парни котао 

одреди величину топлотних губитака, степен 

концентрисања и специфичну потрошњу 

примарне паре приликом укувавања у 

отвореном и затвореном укувачу 

 

2. Дифузионе операције       110 • разумевање феномена 

преноса масе 

      развијање вештине рада   

са уређајима који се користе 

у дифузионим операцијама 

Теорија 

 

• дефинише погонску силу  

•  за пренос масе 

• разликовати дифузију и конвективни 

пренос масе 

• одреди брзину преноса масе и факторе који 

је одређују 

• објасни појмове растварања и 

кристализације 

• дефинише растворљивост 

• конструише дијаграм растворљивости и 

очита растворљивост на одређеној 

температури са дијаграма 

• објасни колигативне особине раствора 

• објасни настајање кристалне клице и 

процес кристализације 

• објасни начин рада одабраних 

кристализатора 

• анализира услове кристализације код сваког 

типа кристализатора понаособ 

• дефинише основне параметре влажног 

ваздуха: апсолутна и релативна влажност, 

тачка росе и температура влажне кугле 

• очита влажност ваздуха из дијаграма 

влажности ваздуха на основу измерених 

величина 

• објасни процес сушења и фазе сушења 

• дефинише брзину сушења  

• објасни рад сушница 

• анализира услове сушења код сваког типа 

сушнице понаособ 

• објасни врсте апсорпције 

• разликује врсте апсорбера 

• објасни начин рада апсобера 

• анализира услове апсорпције код сваког 

типа апсорбера понаособ 

• објасни принцип адсорпције 

• објасни начин рада адсобера 

• праћење остварености 

исхода 

• тест знања 

• тест практичних 

вештина 
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• анализира услове адсорпције код сваког 

типа адсорбера понаособ 

• објасни принцип екстракције 

• дефинише брзину екстракције и од чега 

зависи 

• објасни начин рада екстарктора 

• дефинише течне смеше и темературу 

кључања тих смеша 

• дефинише молски и масени удео 

• објасни процес испаравања чистих 

течности и раствора  

• објасни фазни и равнотежни дијаграм 

• дефинише азеотропске смеше 

• објасни Хенријев, Раулов и Далтонов закон 

• објасни принцип дестилације под 

атмосферским и сниженим притиском 

• објасни вишестепену дестилацију 

• објасни принцип  

ректификације 

• дефинише теоријски под и рефлуксни 

однос 

• утврди ефикасност ректификационе колоне 

• објасни начин рада ректификационих 

колона 

решава рачунске задатке у вези дифузионих 

операција 

Вежбе 

 

• одреди величину топлоте растварања 

калориметром 

• одреди повећање температуре кључања 

ебулиоскопском методом 

• припреми пресићен раствор одређене соли 

и изврши кристализацију 

• одреди степен искоришћења 

кристализатора 

• користи дијаграм влажног ваздуха 

• одреди влажност ваздуха методом тачке 

росе и помоћу психрометра 

• одреди брзину сушења у лабораторијским и 

погонским сушницама 

• одреди брзину апсорпције 

• одреди брзину адсорпције 

• конструише фазни и равнотежни дијаграм 

• праћењем промене густине, прати промену 
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састава дестилата 

• одреди ефикасност  

      ректификационе            колоне на основу  

равнотежног дијаграма и концентације у 

почетном раствору и десилату 

3. Системи управљања и 

регулације 

    30 одржавање регулисаних 

величина при аутоматском 

управљању процесима 

ТЕОРИЈА 

• објасни значај  

• аутоматизације 

• разликује врсте система управљања и 

регулације 

• разликује основне уређаје система 

аутоматске регулације 

објасни аутоматску регулацију технолошког 

процеса производње, праћењем аутоматске 

контроле основних променљивих величина 

процеса 

ВЕЖБЕ 

• прочита блок  дијаграм 

• објасни начин рада регулационог вентила 

прати одређену величину на командној табли 

• праћење остварености 

исхода 

• тест знања 

• тест практичних 

вештина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Водена пара,размењивачи топлоте,укувавање,укувачи,расхладне машине,пренос масе,растварање,кристализација,влажан ваздух,сушење,апсорпција 

,адсорпција,екстракција,дестилација,ректификација,аутоматизација,уређаји аутоматске регулације,инструменти за мерење ,топлотне операције,дифузионе операције 

Корелација са другим предметима: 

Физика,Математика,Технике рада у лабораторији,Физичка хемија,модули прехрамбене технологије 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Ензимологија  

Разред: 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: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о ензимима и њиховиј улози у прехрамбеној индустрији 

–Стицање знања о биохемијским процесима у сировинама и готовим производима при  производњи прехрамбених производа и њиховом кварењу 

 

 

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. Ензими  13 • Стицање знања о 

ензимима,њиховој улози, 

факторима и кофакторима који 

утичу на њихову активност   

• дефинише ензиме и њихов 

значај за прехрамбену индустрију 

• објасни улогу ензима 

• објасни структуру, порекло 

и механизам деловања ензима 

• објасни утицај фактора на 

активност ензима и њихов значај 

при конзервисању намирница 

• дефинише инхибицију и 

њен значај за прехрамбену 

индустрију 

• објасни кофакторе 

ензиматске активности 

• дефинише коензиме 

• класификује ензиме према 

типу бихемијске реакције 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

2. Биохемијски прицеси у 

намирницама 

21 • Стицање знања о 

биохемијским процесима 

разлагања протеина, масти и 

угљених хидрата  и њиховом 

значају при производњи и кварењу 

прехрамбених производа 

• дефинише биохемијске 

процесе  

• разликује  процесе 

разлагања угљених хидрата, 

протеина и липида и њихове 

специфичности 

• објасни млечно-киселинско 

врење 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 
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• објасни алкохолну 

ферментацију 

• објасни сирћетну 

ферментацију 

• објасни процес разлагања 

протеина 

• објасни процес разлагања 

липида 

• идентификује процесе 

разлагања угњених хидрата , 

беланчевина и масти у 

технологијама у којим се ови 

процеси  одвијају 

• разликује биохемијске 

процесе кварења намирница 

Кључни појмови садржаја: 

Ензим, ферментација. 

Корелација са другим предметима: 

– Хемија 

– Исхрана људи 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Физичка хемија 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 70 70   140 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Усвајање теоријских знања о интеракцији материје и енергије потребних за разумевање технолошког процеса у прехрамбеној индустрији; 

- Стицање знања о оптичким особинама материје; 

- Стицање знања о значају праћења кинетике, процеса као начина да се одреде основни параметри технолошког процеса; 

- Стицање зиања о појавама на граници фаза; 

- Стцањс знања о працесима који се одигравају у електролитичкој ћелији и гапванским елементима 

 

 

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. Оптичке методе 

испитивањау 

прехрамбеној 

индустрији 

40 * Стицање знања о 

оптичким особинама материје и 

њиховој примениу испитивању 

хране 

Сгицање практичних вештина при 

испитивању хране оптичким 

методама 

• објасни природу н 

особине светлости 

• објасни законе 

одбијања и преламања 

светлости 

• објасни  примени 

рефрактометријску анализу 

• објасни појаву 

поларизације светлости 

• објасни апсорпцију 

светлости 

• објасни 

фотоелектричну колориметрију 

• дефинише спектар и 

врсте спектара 

• дефннише 

спектрофотометрију 

• иримени оптичке 

методе у испитивању хране 

• одреди концентрацију 

суве материје у раствору 

* праћење остварености исхода 

* тест знања 

тест практичних вештина 
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рефрактометријски 

• изврши 

полариметријеку анапизу 

раствора 

• изврши 

колориметријске анализе 

• примени 

спектрофотометријске анализе 

у испитивању хране 

2. Колоидна хемија 16 • стицање знања о колоидним 

системима 

* дефиншпе дисперзне, 

макромолекуларне и 

мицеларне колоиде 

* објасни начине 

добијања и пречишћавања 

колоида 

* објасни молекулско-

кинетичке особине колоида 

* објасни наелектрисање 

колоидних снстема и 

електрокинетичке појаве 

» наведе и објасни оптичка 

својства коломдних система 

* дефинише стабилност 

колоидних система и процесе 

коагулације 

* одреди моларну масу 

линеарних макромолекула 

мерењем вискозитета 

разблажених раствора 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

* праћење остварености исхода 

* тест знања 

* тест практичних вештина 

3. Хемијска кинетика и 

равнотежа 

26 * стицање знања о кинетици 

хемијских реакција 

* стицање знања о 

равнотежном стању у хомогеним и 

хетерогеним системима 

• дефинише брзину 

хемијске рекције и факторе од 

којих она зависи 

• дефинише енергију 

активације, катализу и 

фотохемијске реакције 

• објасни закон о дејству 

маса и равнотежу у хомогеним 

системима 

• примениЛ' Шатељеов 

принцип 

• примени Гибсово 

правило фаза 

• објасни физичку 

равотежу на 

једнокомпонентном систему 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тест знања 

тест практичних вештина 
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лед-вода-водена пара 

• одреди константу 

брзине полариметријски 

• уочи како различити 

фактори угичу на брзину 

хемијске реакције у стању 

равнотеже 

4. Појаве на граниии фаза 18 *стицање знања о појавама на 

граници фаза и њиховој 

практичној примениу 

прехрамбеној индустрији 

• објасни појаву 

површииског напона 

• објасни апсорпцију и 

адсорпцију 

• објасни 

хроматографске методе 

анализе 

• обави хроматографско 

испитивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тест знања 

тест практичних вешти 

5. Електрохемијске 

методе испитивања 

40 • стицањезнања о 

електричној проводљивости 

раствора 

• стицање знаања о 

галванским елементима и њиховој 

примени у прехрамбеној 

индустрији 

* објасни појам 

електрохемијских реакција 

• разликцје проводнике I 

и II врсте 

* објасни процес 

електролизе 

* објасни електричну и 

моларну проводљивост , 

дефинише покретљивостјона 

 и објасни 

кондуктометријску титрацију 

* примени Оствалдов 

чакон разблажења 

♦ објасни Фарадејеве 

закоке електролизе 

• дефинише 

кулонометрију 

• објасни теорију 

галванског елемента 

♦ разликује хемијске 

изворе струје 

* дефинише Нернстову 

једначину 

• примени 

електрохемијски низ елемената 

♦ одредн 

електромоторну силу и 

електродни потенцијал 

* дефинише електроде 

Вредновање ос гварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тест знања 

тест практичних вештина 
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прве и друге врсте редокс 

електроде 

* дефинише 

потенциометрнјску титрацију 

• одреди специфичну и 

моларну проводљивост 

• изврши 

кондуктометријску титрацију 

• изврши 

кулонометријску титрацију 

• одреди појединачни 

потенцијал и равнотежни 

напон 

• одреди рН-вредност и 

изврши рН-метријску 

титрацију 

Кључни појмови садржаја: 

Рефрактометрија, фотоелектрична колориметрија, колоидни системи,површински напон,хроматографија, електролиза. 

Корелација са другим предметима: 

Физика 

Математика 

Хемија 

Технике рада у лабораторији Технолошке операције модули прехрамбене технологије Ензимологија 

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 
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Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: Микробиологија 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 70 / / 140 

Недељни фонд часова: 2 2 / / 

Општи циљеви и задаци: 

-            Стицање знања о  морфолошким и физиолошким карактеристикама микроорганизама 

- Стицање знања о утицају еколошких чинилаца на динамику раста микроорганизама 

- Стицање знања о улози микроорганизама и производа њихове биохемијске активности у прехрамбеној индустрији о врстама и карактеристикама 

микроорганизама; 

-             Стицање знања o изворима контаминације хране, проузроковачима тровања храном и о основним принципима HACCP 

-             Оспособљавање ученика за руковање микроскопом и разликовање препарата 

-             Оспособљаваље ученика да разликује утицај физичких и хемијских фактора на микроорганизме 

-             Оспособљавање ученика да издвоји чисте културе значајне за одређене прехрамбене технологије  и  утврди хигејенску 

исправност  уређаја,прибора и радних површина узимањем бриса 
 

 

 

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. Морфолошке и 

физиолошке 

карактеристике 

микроорганизама 

48 • Оспособљавање 

ученика за руковање 

микроскопом и разликовање 

морфолошких и 

физиолошкихкарактеристика 

микроорганизама 

• објасни  улогу и значај микроорганизама  

• дефинише грађу прокариотске и 

еукариотске ћелије и њихов хемијски 

састав; 

• опише  морфолошке и физиолошке  

карактеристике микроорганизама 

ВЕЖБЕ  

• користи микробиолошко посуђе и 

прибор 

• рукује микроскопом 

• направи, обоји и микроскопира 

различите препарате 

• припреми лабораторијско посуђе и 

прибор за прање и стерилизацију; 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 
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• рукује  апаратом за суву стерилизацију и 

аутоклавом 

2. Утицај спољашњих 

чинилаца на 

микроорганизме 

50 • Оспособљаваље 

ученика да разликује утицај 

физичких и хемијских 

фактора на микроорганизме 

• објасни  утицај спољашних чинлаца  на 

раст и размножавање микроорганизама 

• опише поступке уништавања 

микроорганизама 

ВЕЖБЕ 

• припреми различите врсте хранљивих 

подлога и начине засејавања; 

• рукује апаратима за гајење 

микроорганизама 

• одреди карактеристике пораста 

микроорганизама на различитим 

хранљивим подлогама 

• прати  утицај различитих еколошких 

чинилаца на микроорганизме 

• одреди број микроорганизама у сировини 

и готовом производу 

ВЕЖБЕ 

• издвоји чисте културе из ваздуха, воде и 

предмета из околине 

• примењује различите методе издвајања 

чистих култура и да правилно користи 

стартер културе 

• утврди хигијенску исправност  

уређаја,прибора и радних површина 

узимањем бриса 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 

 

3. Улога микроорганизама 

у прехрамбеној 

индустрији 

16 • Оспособљавање 

ученика да издвоји чисте 

културе значајне за одређене 

прехрамбене технологије, 

објасби улоге 

микроорганизама  и  утврди 

хигејенску исправност  

уређаја,прибора и радних 

површина узимањем бриса 

 

 

• објасни алкохолну, 

млечну,сирћетну,лимунску ферментацију 

• наведе  изазиваче ферментација 

• разликује контролисану од 

неконтролисане ферментације 

• објасни  примену стартер култура 

 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 
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4. Микроорганизми 

проузроковачи тровања 

храном и типови кварења 

намирница 

26 • Оспособљавање 

ученика да на основу 

биохемијских одлика 

микроорганизама разликује 

узрочнике тровања храном 

• разликује микроорганизме узрочнике 

кварења и тровања храном 

• објасни шта несме да садржи здравствено 

безбедана храна 

• основне принципе HACCP 

ВЕЖБЕ 

• разликује  поједине врсте 

микроорганизама на основу 

биохемијских одлика 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Микроорганизми ( врсте и састав),утицај чинилаца на микроорганизме, ферментације, кварење и тровање храном 

Корелација са другим предметима: 

Кварење и конзервисање, Ензимологија, Исхрана људи, Технике рада у лабораторији, Хемија  
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Изборне прехрамбене технологије – Технологија безалкохолних пића 

Разред: 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: 16 24 18 / 58 

Недељни фонд часова: 2 3  / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о хемијском саставу хране 

– Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

– Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

– Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

– Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

– Стицање вештина рада у лабораторији 

– Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

– Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

– Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

 

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. Технолигија 

безалкохолних пића 

58 • Овладавање 

вештинама потребних за 

обављање послова у 

лабораторији и у погонима  

индустријске производње 

безалкохолних пића 

примењујући принципе добре 

произвођачке праксе 

(НАССР) 

Теорија: 

• дефинише појам безалкохолних 

пића, 

• разликује врсте и значај 

безалкохолних пића  

• разликује основне 

карактеристике безалкохолних пића  

• разликује основне и помоћне 

сировине за добијање различитих 

безалкохолних пића 

• прави разлику између воћних 

сокова, воћних нектара и освежавајућих 

безалкохолних пића 

• опише фазе технолошког процеса 

производње различитих  безалкохолних 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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пића 

• разликује врсте амбалажа за 

различита безалкохолна пића 

• наведе хемијски састав 

природних минералних вода у зависности 

од  порекла 

• објасни карактеристике 

природних минералних вода 

• примени прописе о квалитету 

сокова и осталих безалкохолних напитака 

 

Лабораторијске вежбе: 

• врши потребне анализе сировина 

и готових производа индустрије 

безалкохолних пића и минералних вода 

• учествује у процесу производње 

у индустрији  безалкохолних пића и 

минералних вода 

• користи средства за личну и 

колективну заштиту на раду  

• ради на пријему сировина 

• прати услове складиштења 

• одржава радно места и опреме 

• препозна критичне тачке у 

индустрији  безалкохолних пића и 

минералних вода 

• изврши контролу критичних 

тачака (НАССР) 

Кључни појмови садржаја: 

Безалкохолна пића, хемијски састав. 

Корелација са другим предметима: 

– Аналитичка хемија   – Технолошке операције     – Кварење и конзервисање 

– Хемија                       – Микробиологија 

– Математика               – Ензимологија 

– Физика                       – Физичка хемија 

– Технике рада             – Техннологија воде 

– Исхрана људи           – Основи прехрамбене технологије 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Изборне прехрамбене технологије – Технологија кондитордких производа 

Разред: 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: 16 24 18 / 58 

Недељни фонд часова: 2 3  / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о хемијском саставу хране 

– Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

– Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

– Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

– Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

– Стицање вештина рада у лабораторији 

– Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

– Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

– Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

 

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. Технолигија 

кондиторских производа 

58 • Овладавање 

вештинама потребних за 

обављање послова у 

лабораторији и у погонима  

кондиторске индустрије 

примењујући принципе 

добре произвођачке праксе 

(НАССР) 

Теорија: 

• наведе бомбонске производе  ; 

• опише сировине за производњу 

бомбонских производа 

• објасни технолошки процес 

производње бомбонских производа; 

• разликује  амбалажу за  бомбонске 

производе 

• објасни услове складиштења 

бомбонских производа; 

• наведе какао производе; 

• опише сировине за производњу какао 

производа 

• објасни технолошке процесе 

производње какао производа; 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• разликује амбалажу за различите 

врсте какао производа  

• објасни услове складиштења какао 

производа. 

• разликује кекс од производа сродних 

кексу; 

• опише сировине за производњу кекса 

• опише технолошки процесе 

производње кекса и производа сродних кексу; 

• разликује амбалажу за различите 

врсте кекса и производа  сродних кексу  

• објасни услове складиштења кекса и 

производа сродних кексу 

 

Лабораторијске вежбе: 

• користи средства за личну и 

колективну заштиту на раду  

• изводи потребне анализе сировина и 

готових производа кондиторске индустрије 

• обавља све фазе технолошког процеса 

производње у кондиторској индустрији 

• изврши контролу сировина, 

полупроизвода и производа на критичним 

местима (НАССР) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Бомбоне, какао производи, кекс. 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Изборне прехрамбене технологије – Технологија млинарства 

Разред: 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: 16 24 18 / 58 

Недељни фонд часова: 2 3  / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о хемијском саставу хране 

– Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

– Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

– Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

– Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

– Стицање вештина рада у лабораторији 

– Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

– Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

– Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

 

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. Технолигија млинарства 58 • Овладавање 

вештинама потребних за 

обављање послова у 

лабораторији и у 

погонима  млинарске и 

тестеничарске индустрије 

примењујући принципе 

добре произвођачке 

праксе (НАССР) 

Теорија 

• разликује врсте житарица и њихиву 

распрострањеност; 

• објасни сензорне особине зрна; 

• опише физичке каратеристике зрна; 

• наведе хемијски састав зрна према 

заступљености и према значају; 

• објасни  технику пријема и 

складиштење зрна; 

• наведе оптималне услове 

складиштења 

• опише фазе технолошког поступка 

производње брашна 

• разликује  врсту и значај осталих 

производа млевења; 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• објасни принцип компоновања 

типског брашна; 

• наброји врсте тестенина на основу 

особина; 

• објасни карактеристике брашна и 

помоћних сировина које се користе у 

производњи тестенинина; 

• опише фазе технолошког поступка 

производње тестенина 

• разликује врсте паковања и начине 

складиштења готових производа млинске и 

тестеничарске  индустрије 

 

 

Вежбе 

• користи средства за личну и 

колективну заштиту на раду у лабораторији, 

млину и погонима за производњу тестенина 

• изводи потребне анализе сировина и 

готових производа млинске индустрије и 

индустрије тестенина 

• спроводи процес производње 

• ради на пријему сировина 

• прати услове складишта 

• одржава радно место и опрему 

• спроводи све фазе технолошког 

процеса  

• изврши контролу сировина, 

полупроизвода и производа на критичним 

местима (НАССР) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Житарице, брашно, тестенине. 

Корелација са другим предметима: 

– Аналитичка хемија   – Технолошке операције     – Кварење и конзервисање           – Математика               – Ензимологија 

– Хемија                       – Микробиологија      – Физика                       – Физичка хемија   – Технике рада             – Техннологија воде 

– Исхрана људи           – Основи прехрамбене технологије 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Технологија уља и биљних масти 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 26 36 12 / 74 

Недељни фонд часова: 3 6 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о хемијском саставу хране 

- Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

- Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

- Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

- Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

- Стицање вештина рада у лабораторији 

- Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

- Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

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 уља и 

биљних масти 

74 • Овладавање вештинама 

потребних за обављање 

послова у лабораторији и у 

погонима  индустрије уља 

и биљних масти  

примењујући принципе 

добре произвођачке праксе 

(НАССР 

• разликује сировине за 

технологију уља и биљних 

масти  

• објасни грађу и хемијски 

састав уљарица 

• објасни фазе производње 

уља и биљних масти 

• разликује раствараче за 

екстракцију уља 

• објасни фазе рафинисања 

уља и услове под којима се 

оне одвијају 

• објасни услове 

складиштења уља и биљних 

масти производа. 

• објасни процес 

хидрогеновања уља и 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 

• Тест практичних 

вештина 
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добијања маргарина 

• разликује сировине у 

производњи мајонеза 

• објасни фазе производње 

мајонеза 

• разликује врсте амбалажа за 

уље, биљне масти и мајонез 

ВЕЖБЕ 

• користи средства за личну и 

колективну заштиту на раду  

• изводи потребне анализе 

сировина  и готових 

производа 

• спроводи све фазе 

технолошког процеса 

производње биљних масти 

и уља 

• утврди промене на мастима  

и уљима током 

складиштења и да их 

објасни 

• спроводи контролу 

сировина, полупроизвода и 

производа на критичним 

местима (НАССР) 

Кључни појмови садржаја: 

Врсте уљарица, производња уља, производња мајонеза, производња маргарина  

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Математика, Физика, Технике рада, Исхрана људи, Технолошке операције, Микробиологија, Ензимологија, Физичка хемија, Техннологија воде, Основи 

прехрамбене технологије, Кварење и конзервисање 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Технологија прераде воћа и поврћа 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 26 36 12 / 74 

Недељни фонд часова: 3 6 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о хемијском саставу хране 

- Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

- Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

- Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

- Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

- Стицање вештина рада у лабораторији 

- Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

- Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

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 прераде 

воћа и поврћа 

74 • Овладавање вештинама 

потребних за обављање 

послова у лабораторији и у 

погонима  индустријске 

производње прерађевина 

од воћа и поврћа, 

примењујући принципе 

добре произвођачке праксе 

(НАССР принципе добре 

произвођачке праксе 

(НАССР 

• разликује сировине према 

зрелости и квалитету  

• разликује помоћне 

сировине у зависности од 

врсте прерађевине 

• опише фазе производње 

прерађевина од  воћа и 

поврћа 

• примени правилник о 

квалитету прехрамбених 

производа у овој 

технологији 

• објасни како се санирају 

еколошке последице 

производње 

ВЕЖБЕ 

• користи средства за личну 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 

• Тест практичних вештина 
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и колективну заштиту на 

раду  

• изводи потребне анализе 

сировина и готових 

производа при преради 

воћа и поврћа 

• обавља све фазе процеса 

прераде воћа и поврћа 

• изврши контролу 

сировина, полупроизвода и 

производа на критичним 

местима (НАССР) 

Кључни појмови садржаја: 

Сировине а производњу прерађевина од воћа (воћни сок, желирани производи, сушено воће), Стерлизовано поврће, Маринирано поврће 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Математика, Физика, Технике рада, Исхрана људи, Технолошке операције, Микробиологија, Ензимологија, Физичка хемија, Техннологија воде, Основи 

прехрамбене технологије, Кварење и конзервисање 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Технологија пекарства 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 26 36 12 / 74 

Недељни фонд часова: 3 6 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о хемијском саставу хране 

- Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

- Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

- Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

- Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

- Стицање вештина рада у лабораторији 

- Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

- Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

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 пекарства 74 • овладавање 

вештинама 

потребних за 

обављање послова у 

лабораторији и у 

погонима  пекарске и 

посластичарске 

индустрије 

примењујући 

принципе добре 

произвођачке праксе 

(НАССР) 

• наброји основне врсте 

пекарских производа и 

њихове карактеристике 

• опише врсте сировина  у 

пекарству  

• објасни фазе производње 

пекарских производа  

• утврди мане , болести хлеба 

и технолошке грешке код 

производње хлеба и пецива 

• опише сировина у 

посластичарству 

• разликује врсте посластица 

и њихове карактеристике 

• објасни фазе производње у 

посластичарству 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 

• Тест практичних вештина 
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утврди могуће 

неправилности у 

технолошком процесу 

ВЕЖБЕ 

• користи средства за личну и 

колективну заштиту на раду  

• изводи потребне анализе 

сировина, полупроизвода и 

готових производа 

• обавља процес производње 

хлеба, пецива и 

посластичарских производа 

• изврши контролу сировина, 

полупроизвода и производа 

на критичним местима 

(НАССР) 

Кључни појмови садржаја: 

Пекарски производи, Технолошки процес производње хлеба и пецива, Производња посластица 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Математика, Физика, Технике рада, Исхрана људи, Технолошке операције, Микробиологија, Ензимологија, Физичка хемија, Техннологија воде, Основи 

прехрамбене технологије, Кварење и конзервисање 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Технологија млека 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 26 36 12 / 74 

Недељни фонд часова: 3 6 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о хемијском саставу хране 

- Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

- Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

- Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

- Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

- Стицање вештина рада у лабораторији 

- Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

- Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

- Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

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 млека 74 • Овладавање 

вештинама контроле 

укварености и 

примењеног начина 

конзервисања у 

погонима  

прехрамбене 

индустрије 

примењујући 

принципе добре 

произвођачке праксе 

(НАССР 

произвођачке праксе 

(НАССР) 

• објаснити хемијски састав, 

физичке и физичко-хемијске 

особине млека као сировине 

• објаснити фазе 

технолошких процеса 

добијања: конзумног млека, 

ферментисаних млечних 

напитака, маслаца и сира, 

концентрисаних и сушених 

млечних производа и 

сладоледа 

• разликује врсте амбалаже за 

млеко и млечне производе 

• објасни како се санирају 

еколошке последице 

производње 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 

• Тест практичних вештина 
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ВЕЖБЕ 

• користи средства за личну и 

колективну заштиту на раду  

• изводи потребне анализе 

млека и готових производа 

• обавља процес производње 

млека и млечних производа 

• испита параметре обраде и 

квалитета на критичним 

местима у току производње 

конзумног млека и млечних 

производа (НАССР 

Кључни појмови садржаја: 

Млеко, Ферментисани производи, Маслац, Сир, Сладолед  

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Математика, Физика, Технике рада, Исхрана људи, Технолошке операције, Микробиологија, Ензимологија, Физичка хемија, Техннологија воде, Основи 

прехрамбене технологије, Кварење и конзервисање 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Технологија   меса 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 26 36 12 / 74 

Недељни фонд часова: 3 6 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о хемијском саставу хране 

- Стицање знања о значају помоћних сировина,адитива и њиховој правилној примени 

- Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

- Стицање знања о различитим прехрамбеним технологијама 

- Оспособљавање ученика да разликује врсте амбалаже и складишта према врсти  прехрамбених производа 

- Стицање вештина рада у лабораторији 

- Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

- Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

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 меса 74 • Овладавање 

вештинама потребних 

за обављање послова у 

лабораторији и у 

погонима  индустрије 

меса и месних 

прерађевина  

примењујући 

принципе добре 

произвођачке праксе 

(НАССР)добре 

хигијенске праксе 

• објасни пријем и припрему 

стоке за клање 

• дефинише здрвствено стање 

животиња и здравствену 

исправност меса 

• разликује основне 

карактеристике животиња за 

клање 

• разликује сензорна својства, 

хемијски састав меса и 

посморталне процесе 

• категорише месо различитих 

животиња 

• разликује методе конзервисања 

меса и производа од меса 

• разликује поступке добијања 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Лабараторијске вежбе 

• Тест практичних 

вештина 
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производа од меса 

• разликује амбалажу за месо и 

производе од меса 

• утврди услове складиштења 

производа и дистрибуције 

• објасни санацију еколошких 

последица производње и 

прераде маса 

ВЕЖБЕ 

• користи средства за личну и 

колективну заштиту на раду  

• изврши потребне анализе меса 

и  производа од меса 

• прати процес  производње 

месних прерађевина 

• ради у свим фазама 

технолошког процеса прераде 

меса 

• изврши контролу сировина, 

полупроизвода и производа на 

критичним местима (НАССР) 

Кључни појмови садржаја: 

Линија клања, физичке особине меса, врсте меса, производи од меса  

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Математика, Физика, Технике рада, Исхрана људи, Технолошке операције, Микробиологија, Ензимологија, Физичка хемија, Техннологија воде, Основи 

прехрамбене технологије, Кварење и конзервисање 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Кварење и конзервисање 

Разред: 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: 22 33 6 / 61 

Недељни фонд часова: 2 3  / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о потребама конзервисања и чувања хране 

– Стицање знања о значају поступцима конзервисања и узроцима кварења хране 

– Разумевање важности конзервисања у свакодневном животу 

– Стицање знања о различитим методама конзервисања 

– Оспособљавање ученика да примени различите методе конзервисања 

– Стицање вештина рада у лабораторији 

– Повезиваље теоријских знања са праксом кроз вежбе у школској погонској лабораторији и производним погонима 

– Стицање знања о појму и значају стандардизације, о значају НАССР концепта у прехрамбеној индустрији 

– Оспособљавање ученика да врши контролу сировина, полупроизвода и готовог производа у различитим прехрамбеним технологијама 

 

 

 

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. Кварење и конзервисање 61 • Овладавање вештинама 

контроле укварености и 

примењеног начина конзервисања 

у погонима  прехрамбене 

индустрије примењујући принципе 

добре произвођачке праксе 

(НАССР) 

Теорија 

• разликује узрочнике кварења 

• разликује  начине кварења 

• објасни физичке методе 

конзервисања: 

- применом различитих температура, 

- смањењем концетрације воде, 

- ултразвуком; 

- зрачењем; 

• објасни хемијске методе 

конзервисања применом хемијских 

конзерванаса и законска ограничења 

њихове примене; 

• објасни биохемијски методе 

конзервисања:  

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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o млечно-киселинском 

ферментацијом 

o алкохолном ферментацијом  

• објасни оправданост метода 

конзервисања конкретних производа; 

 

 

Вежбе 

• примени поједине поступке 

конзервисања у пракси 

• утврди различите врсте 

укварености; 

• изврши контролу поступака 

конзервисања 

• прати критичне тачке 

(додатак различитих конзерванаса и 

параметре процеса) у току 

конзервисања (НАССР) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Кварење, конзервисање, ХАЦЦП. 

Корелација са другим предметима: 

– Аналитичка хемија 

– Хемија 

– Математика 

– Физика 

– Технике рада 

– Исхрана људи 

– Технолошке операције 

– Микробиологија 

– Ензимологија 

– Основи прехрамбене технологије 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Контрола квалитата у прехрамбеној индустрији 

Разред: четврти 

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: 64 96 / / 160 

Недељни фонд часова: 2 3 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Самостално анализирање готових производа у складу са важећим законским нормативима 

 

 

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. Испитивање квалитета 

воде 

20 Стицање знања и вештина 

потребних за правилно 

анализирање и управљање 

квалитетом воде за прехрамбену 

индустрију и отпадних вода 

• користи правилнике о здравственој 

исправности воде 

• врши анализе воде у складу са 

законом о здравственој безбедности 

хране 

• користи методе за утврђивање 

квалитета вода  

• разликује опште карактеристике 

стандарда  

• разликује појам контроле квалитета и 

појам управљања квалитетом 

• разуме опште карактеристике 

стандарда ISO  

• идентификује критичне тачке у 

процесу прераде воде 

• праћење остварености 

исхода 

• тест знања 

• тестове практичних вештина 

2. Испитивање квалитета 

намирница животињског 

порекла 

35 Стицање знања и вештина 

потребних за правилно 

анализирање и управљање 

квалитетом намирница 

животињског порекла 

• користи закон о здравственој 

безбедности хране животињског 

порекла 

• анализира намирнице животињског 

порекла  

• користи методе за утврђивање 

квалитета испитиваних намирница    

• разуме опште карактеристике 

стандарда  ISO 

• праћење остварености 

исхода 

• тест знања 

• тестове практичних вештина 
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• идентификује критичне тачке у 

производњи и преради намирница 

животињског порекла 

• контролише критичне тачке у 

производњи хране животињског 

порекла 

3. Испитивање намирница 

биљног порекла 

35 Стицање знања и вештина 

потребних за правилно 

анализирање и управљање 

квалитетом намирница биљног 

порекла 

• користи закон о здравственој 

безбедности хране биљног порекла 

• анализира намирнице биљног порекла  

• користи методе за утврђивање 

квалитета испитиваних намирница    

• разуме опште карактеристике 

стандарда  ISO  

• идентификује критичне тачке у 

производњи и преради намирница 

биљног порекла 

• контролише критичне тачке у 

производњи хране биљног порекла 

• праћење остварености 

исхода 

• тест знања 

• тестове практичних вештина 

4. Испитивање квалитета 

производа ферментације 

35 Стицање знања и вештина 

потребних за правилно 

анализирање и управљање 

квалитетом производа 

ферментације 

• користи закон о здравственој 

безбедности хране  

• анализира производе добијене 

ферментационим процесима  

• користи методе за утврђивање 

квалитета испитиваних намирница    

• разуме опште карактеристике 

стандарда  ISO  

• за производе добијене ферментацијом 

• идентификује критичне тачке у 

производњи и преради производа 

ферментативне индустрије 

• контролише критичне тачке у 

производњи 

• праћење остварености 

исхода 

• тест знања 

• тестове практичних вештина 

5. Испитивање готове и 

дечије хране 

35 Стицање знања и вештина 

потребних за правилно 

анализирање и управљање 

квалитетом готове и дечије хране 

• користи закон о здравственој 

безбедности хране 

• анализира производе готове и дечије 

хране 

• користи методе за утврђивање 

квалитета готове хране    

• знати опште карактеристике 

стандарда  ISO за индустрију готове 

хране и дечије хране 

• идентификује критичне тачке у 

производњи дечије и готове хране 

• контролише критичне тачке у 

• праћење остварености 

исхода 

• тест знања 

• тестове практичних вештина 
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производњи готове и дечије хране 

Кључни појмови садржаја: 

Контрола, квалитет, стандард, безбедност хране. 

Корелација са другим предметима: 

– Технике рада у лабораторији 

– Прехрамбена технологија 

– Хемија 

– Аналитичка хемија 

– Биохемија 

– Микробиологија 

– Физичка хемија 

 



 

525 

 

 

 

Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Разред: ЧЕТВРТИ 

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:  64   64 

Недељни фонд часова:  2   

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења. 

- Развијање основе за континуирано учење. 

- Оспособљавање за активно тражење посла. 

- Развој одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

 

 

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. 
Предузетништво и 

предузетник  

 

8 -Развијање пословних и предузетничких знања 

и вештина 

-  Развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења. 

- Развијање свести о сопственим знањима и 

способностима и даљој професионалној 

оријентацији.         

 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике 

предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост 

и предузетништво; 

Писање сопственог бизнис 

плана. 

2. 
Развијање и процена  

пословних идеја, 

маркетинг план 

 

16 • оспособљавање за израду плана 

пословања фирме; 

 • мултидисциплинарни приступ и 

оријентација према пракси 

• примени креативне технике 

селекције и вредновања 

пословних идеја;  

• препозна садржај и значај 

бизнис плана;  

• самостално изради маркетинг 

план у припреми бизнис плана 

Писање сопственог маркетзинг 

плана. 
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3. 
Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

 

20 • развијање свести о сопственим знањима 

и способностима и даљој 

професионалној оријентацији; 

 • оспособљавање за активно тражење 

посла (запошљавање и 

самозапошљавање);  

• развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења; 

• увиђа значај информационих 

технологија за савремено 

пословање; • схвати важност 

непрекидног иновирања 

производа или услуга; 

• самостално сачини или 

попуни основну пословну 

документацију 

Самостална регистрација 

предузећа у АПР-у. 

4. Економија пословања, 

финасијски план 

 

12 • развијање пословних и предузетничких 

знања, вештина, понашања; 

• развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења; 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и 

утврди пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

 • направи разлику између 

прихода и расхода с једне 

стране и прилива и одлива 

новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру;  

• наведе могуће начине 

финансирања сосптвене 

делатности; 

Самостална израда 

финансијског плана 

5. Самостални ученички 

пројекат израде и 

презентације сопственог 

бизнис плана 

8 : Развијање пословних и предузетничких 

знања, вештина и понашања. 

  Развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења. 

  Мултидисциплинарни приступ и 

оријентација на праксу. 

• самостално или уз помоћ 

наставника повеже све уређене 

делове бизнис плана;  

• изради коначан (једноставан) 

бизнис план за сопствену бизнис 

идеју;  

• презентује бизнис план у 

оквиру јавног часа из предмета 

Сопствени бизнис план 

Кључни појмови садржаја: 

Предузетник, маркетинг план, регистрација предузећа, бизнис план 
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 37 / / / 37 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 9 Подстицањ ученика 

ка међусобно 

упознавање 

Подстинање ученика 

да сагледају 

међусобне сличмости 

и разлике и уваже их 

Анализира своје особине и уме да их 

представи другима 

Препозна, анализира сличности и разлике унутар 

групе 

Прихвата друге ученика и уважава њихову 

различитост 

Препозна предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију по различитим 

основама . 

препозна последице постојања нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, предрасуда 

 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 
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2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

8 • Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију у 

групи 

Искаже.образложи и браки мишљење аргументима 

Активнослуша 

Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин. 

уважавајући мишљење других 

Објасни разлику између дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине настанка г.часина у 

свакодневној комуникацији и објасни поспедице 

које изазивају гласине 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. ОДНОСИУ 

ГРУПИ/ 

ЗЛЈЕДНИЦИ 

 

20 Оспособљавање 

ученика за рад у 

групи/тиму и 

међусобну сарадњу 

Подстицање ученика 

дасукобе рсшавају на 

конструктиван иачин 

и да иабегавју сукобе 

Оспособљавање 

ученика да препозна 

примере насиље у 

својој средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености групног/тимског рала 

Учествујеу доношењу групних одлука Разликје 

могуће облике учешћа младпх Објасни 

потрбу,важност партииипације младих 

Објасни степене и обликеучешћа младих у 

сакодневном животу 

Објасни разлоге.ток и последице сукоба 

Објасни ефекте конфликта наток комуникације 

Уочи факторе којн 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 еукобу. 

Образложи предности конструктивног начине 

решавања сукоба 

Објасни значај посредовања у сукобу 

Препозна и објасни врсте насиља 

Детектује,акализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће начине реаговања 

појединца у ситуацијама вршњачког насиља . из 

позииије жртве насиља и из позиције посматрача 

Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност 

 Корелација са другим предметима: Историја;  Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке 

за целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета; 

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката 

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 
18  

 

У познавање ученика са врстама 

права и природом (универзалност, 

целовитост, недељивост) 

У познавање ученика са нчинима и 

механизмима заштите права- 

међународним и домаћим 

документима која гарантују 

остваривање и заштиту права 

сваком појединиа 

Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити сопствених 

права али и права других људи 

 

 

• Објасии значење и смисао 

људских права 

• Разликује врсте људских 

нрава (линна, лолитичка, 

социјалноекономскал 

културна, здравствена права) 

• Анализира и објашњава 

однос права и одговорности 

Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права 

Објасни универзалност и 

развојностљудских права 

Објашњава потребу посебне 

заштите гграиа детета 

Проналази примере и 

показатеље остваривања и 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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кршења л>удских праваа 

Процеми положај појединца и 

друштвеиих група, са аспекта 

људских права 

Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права 

Анализира и тумачи основна 

међунар и домаћа докуменга из 

области људских права 

Објасни улогу најзначајнијих 

институција и процедуре 

заштите људских права 

Објасни улогу појединца и 

група у заштити људских права 

2. Планирање и извођење 

акције 

17 Подстииање ученика на активну 

партиципацију у животу школе 

Развијање вештина планирања 

акције 

 

Идентифнкује проблеме у 

својој локалној заједници/ 

школи 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже активкости и 

дискутује о њима са осталим 

члановима тима 

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише цилеве и кораке 

акције 

Иницира активности ,прати их 

и оцењује их 

 Представи,путем јавне 

презентације,нацрт акције и 

резултате акције. 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност,  Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

 

 

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. Демократија и политика 5 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт

, грађански живот 

Упознавање са 

механизмима 

функционисања 

демократије и 

институцијама демократије 

Сагледавање значаја и 

начина контроле и 

ограиичеља власти у 

демократији 

Објасни појмоведемократија, 

политика, власт, грађански живот 

Објасни  разлике демокрацког од 

недемокрацкст начина одпучивања 

Објасни разлике непосредие од 

посредне демократије 

Анализира различите начине 

ограничавања власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске власти 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

2. Грађанин и друштво 9 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом 

локалне самоуправе 

Сагледавање улоге и 

Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка 

 

Објасни значај поштовања закона у 

демократској држави 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 
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каракгеристика цивилног 

друштва у демокатији 

Сагледавање значаја и 

начина учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

Објасни улогу локалне самоуправе и 

послове којима се бави 

 

Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва 

Детектује могућности утицаја грађана 

на власт, правни н политичи систем 

(различите форме грађанског 

удруживања, ратличите форме 

грађанских ининнјатива и акција ) 

Детектује н анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски развој 

друштва 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

9 Упознавање ученика са 

суштином грађанских, 

политичких права и правом 

на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана 

у остваривању људских 

права у демократском 

друштву 

Сагледавање неопходности 

и начина активног учешћа 

грађана у демократском 

друштву 

Објасни појам људских права 

Наведе врсте људских права и објаснн 

њихов садржај 

Детектују примере 

поштовања/кршења људских правау 

актуелним медијима 

Објасни улогу појединца у заштити и 

оствариању људских права 

Објасни појам грађанска иницијатива 

Наведе надленсности општине и 

послове којима се бави 

Раликује формалну од нефомалне 

ииицијативе 

Објасни форму и садржај формаглног 

предпога грађанске иницијативе 

Објасни структуру, функционисање, 

правила , процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све процедуре 

у процесу доношења одлука на 

предлог грађана 

Објасни појам. карактеристике, улогу 

и врсте удруживања грађана 

Идентификује и анализира активности 

и акције удружења грађана у својој 

локалној заједници. 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

4. Планирање конкретне 

акције 

12 Подстицање и оспособљава 

за планирање заједничких 

акција и пројеката у 

локалној заједници 

Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже акгивности и днскутује о 

њимаа са осталим члановима тима 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 
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Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише циљеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и 

оцењује их 

Представи,путем јавне 

презентаиију.нацрт акције и резултате 

акције 

 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке 

за целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су:             

- разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву 

- да се ученици упознају са значајем професионалног развоја уважавајући концепт доживотног образовања 

- да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

- да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

- да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу   

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

-  да се потенцира веза између теорије (права, слободе, једнакост, одговорност, добробит...) и конкретних тренутних 

             или пројектованих потреба ученика с циљем јачања њихових компетенција за живот 

 

 

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.  

Свет информација 

 

 

16 

 

 

Упознавање са могучностима које 

Закон о слободном приступу 

информацијама пружа у 

остваривању људских права и 

слобода 

 

Оспособљавање ученика да 

самостално тражи и долази до 

информација од јавног значаја 

 

Разумевање улоге и значаја медија у 

савременом друштву 

 

Развијање критичког односа према 

 

Објасни значај права на слободан 

приступ информацијама и 

социјално економска права за 

појединца 

 

Објасни појам јавне информације и 

означи које информације од јавног 

значаја грађанин може да добије 

 

Објасни улогу Закона о слободном 

приступу информацијама и улогу 

поверника 

 

Објасни процедуру подношења 

захтева за приступ информацијама 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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медијима и информацијама 

добијеним преко различитих медија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

од јавног значаја 

 

Анализира информације добијене 

које добија преко медија 

 

Тражи, пронађе и даје 

информације 

 

Открива примере манипулације у 

медијима 

 

Објасни значај објективности и 

веродостојности  информација 

2. Свет 

професионалног 

образовања и рада 

16 Да ученик разуме важност 

дефинисања циљева и планирање 

каријере 

 

Развијање вештине тражења 

информација значајних за 

професионално образовање и 

укључивање у свет рада 

 

 

 

Оснаживање ученика  да поставља 

циљеве личног развоја и планира 

свој развој 

Поставља циљеве личног развоја и 

планира свој развој 

 

Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне за 

даљи професионални развој 

 

Напише личну радну биографију 

Представи своје личне 

карактеристике приликом 

разговора са послодавцем 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 37 - - 2 37 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о 

односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе. 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програном и начином 

реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном 

школовању 

 

 

- Сагледа садржаје којима ће се 

бавити православни катихизис у 

току 1. године срдњошколског или 

гимназијског образовања 

- Моћи да уочи какво предзнање 

има из Православног катихизиса 

- Бити мотивисан да похађа наставу 

православног катихизиза 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  



 

537 

 

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Бог Откривења 6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи 

стваралачки печат Божји, да није 

случајно настала, нити је 

самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима 

да је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да 

стекну основ за разумевање 

поступности Откривења Божјег, 

као и то да се Његово Откривење 

и данас дешава, уочава, 

препознаје и доживљава у Цркви 

- наведе неке од примера Откривења Бога у 

Библији;  

- разуме и тумачи значење израза homo 

religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету Тројицу у 

богослужбеним текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога као Творца у 

богослужбеним текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави открива 

човеку, позивајући га у заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у богослужењу 

Цркве;  

- промишља о личној одговорности у 

односу према Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење дешава и 

данас у Цркви и свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се 

односи на предмете и познања 

личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког 

знања;  

- Упознати ученике са 

примерима вере и поверења у 

Бога библијских личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека 

с Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање 

као лични доживљај Христа у 

- увиди разлику између знања које се 

односи на ствари и познања које се односи 

на личности;  

- препозна да је вера слободан избор човека 

и да се сведочи личним животом;  

- објасни да је богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз Литургију 

и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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Цркви разликује од „знања о 

Богу“.  

- посматрање понашања ученика;  

4. Хришћанин – 

човек Цркве 

8 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за 

правилно схватање појма Цркве 

као благодатне заједнице Бога и 

верних која се остварује у светој 

Литургији;  

-Указати ученицима да не 

постоје хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој 

остварује пуноћа заједнице са 

Богом. 

- увиди да хришћанин постоји превасходно 

као члан конкретне литургијске заједнице;  

- опише живот парохијске заједнице;  

- објасни у основним цртама  да се 

учешћем у литургијском сабрању ступа на 

пут богопознања;  

- продискутује о православном схватању 

Цркве;  

- схвати да хришћанство подстиче човека 

на одговоран живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свето Писмо – 

књига Цркве 

8 -Упознати ученике са настанком 

и поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је 

Свето Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог 

Писма неопходна укорењеност у 

животу Цркве.  

 

- именује различите књиге Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо користећи 

скраћенице, поделе на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог Писма 

садржи у богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог Писма кроз 

лично искуство надахњивања Светим 

Писмом;  

- моћи да наведе неке примере повезаности 

Старог и Новог Завета;  

- моћи да закључи да је Свето Писмо књига 

Цркве, а не појединца.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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6. Хришћански 

живот 

7 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с 

Богом у Христу, у којој ће Бог 

бити извор нашег вечног 

постојања и личног идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и 

црквеног Предања и правилно 

доживљавање православног етоса 

који извире из литургијског 

начина постојања људи и 

природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота 

у заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање 

ученицима да је човек биће 

смисла;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

- увиди да постоји разлика између 

народног и црквеног предања и да заузме 

став према њима;  

-  уочи да светост живота није могућа без 

истовремене заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани да буду 

свети;  

-  уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног катихизиса 

1. разреда средње школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  

2. Историја    3. Ликовна култура   4. Грађанско вапитање   5. Социологија    6. Филозофија 



 

540 

 

 

Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном 

и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса;  

-Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили ученици 

у претходном школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 



 

541 

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Стварање света и човека 7 -Омогућити ученицима да 

стекну неопходно знање 

да узрок постојања света 

јесте личносни Бог који 

слободно из љубави 

ствара свет;  

- Развијање свести код 

ученика о стварању 

човека по „икони и 

подобију Божјем“, 

односно као слободне 

личности способне за 

љубав према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и 

све што је у њему, 

створено за вечност, да 

буде причасник вечног 

Божјег живота;  

- Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од 

Бога призван да управља 

целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у 

тој заједници обожи и 

човек и свет.  

- интерпретира учење Цркве о стварању 

света;  

-  објасни да је човек икона Божја зато 

што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије Бога зато 

што је способан за заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим;  

- буде подстакнут да просуђује о смислу 

постојања човека и света;  

-  разликује особености створеног и 

нествореног;  

-  развија одговорност за сопствени 

живот и живот других;  

-  преиспитује и вреднује сопствени 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељски грех 8  

-Пружити ученицима 

основ за разумевање 

прародитељског греха на 

основу библијског 

сведочанства, тумачења 

Светих Отаца и учења 

Цркве;  

- Ученицима предочити да 

се човеков промашај 

(грех) састоји у одвајању 

човека и света од Бога;  

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење;  

-буде подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-стекне увид у личну одговорност за 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 
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- Пружити ученицима 

основ за разумевање да 

спасење као 

превазилажење смрти и 

задобијање вечног живота, 

јесте повратак у заједницу 

с Богом.  

 

 

 

 

своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје спасење.  

 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари 

Завет у главним цртама, 

периодима, личностима и 

догађајима може 

посматрати као праслика 

и најава новозаветних 

догађаја;  

-Омогућити ученицима да 

стекну знање о 

историјском току 

остварења Божјег плана о 

свету;  

- Пружити ученицима 

основ за разумевање да се 

у личности Исуса Христа 

испуњава оно што је 

откривено и речено у 

Старом Завету;  

- Предочити ученицима у 

чему се састоји разлика 

између Цркве као 

богочовечанске заједнице 

и других облика људских 

заједница;  

- Предочити ученицима да 

се у старозаветној 

историји назире личност 

Месије који сабира и 

избавља народ Божји.  

 

 

 

 

 уочи да се Бог у Старом и Новом 

Завету открива као личност и да позива 

човека у заједницу са Њим;  

-схвати на примеру Каина и Авеља, и 

закључи да је свако убиство – 

братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и схвати 

значење појма праслика Христа и Цркве 

као места 

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, схвати 

да ни једна људска заједница мимо Бога 

не води остварењу човековог 

назначења;  

- разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у историји;  

-развије свест да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање потомства дато 

Аврааму духовног карактера.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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5. Свештена историја 

спасења (од Мојсија до 

Христа) 

4 -Пружити ученицима 

основ за разумевање да је 

целокупан садржај 

старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у 

Новом Завету у личности 

Господа Исуса Христа;  

- Предочити ученицима да 

се у старозаветној 

историји назире личност 

Месије Који сабира и 

избавља народ Божји;  

- Упознати ученике са 

значајем старозаветног 

празновања Пасхе као 

праслике молитвеног  

сећања на Христово 

Страдање, Васкрсење и 

Други долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се 

деловањем пророка 

Божјих увек изграђује 

Црква.  

 

сазна да је старозаветна вера – вера 

у једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

- наведе који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне и 

новозаветне историје;  

-уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног 

библијског смисла;  

 

-на примеру пророчке делатности, 

увиди значај старања о социјално 

угроженим категоријама друштва;  

- схвати на примеру Израиља, да Црква 

има наднационални карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

- знати да је месијанска идеја присутна 

током старозаветне историје;  

- промишља о сопственом месту у 

историји спасења;  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Старозаветна ризница 8 Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о 

незаменљивости и 

вредности сопствене 

личности;  

- Установити обим и 

квалитет знања и 

разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, смелије суочи 

са грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 2. разреда средње школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

 

1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Философија  

6. Социологија  

7. Ликовна култура 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 35 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (будући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима; 

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

 

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. Увод 1 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у 

току 3. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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2. Христос 

истинити Бог и 

истинити 

човек 

5 Ученицима пружити основ 

за разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за 

наше спасење;  

- Протумачити ученицима 

Христова имена: Нови Адам, 

Месија и Емануил;  

- Протумачити ученицима 

пролог Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је Христос 

потпуни Бог и потпуни човек;  

- Упознати ученике са 

теологијом иконе – да се на 

иконама пројављује историјска 

и есхатолошка димензија.  

 

- разуме значење израза Нови Адам, 

Месија и Емануил, Логос;  

- изложи зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека 

једини Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по Јовану укаже 

на места у којима се говори о Богу као 

Логосу;  

- у основним цртама да опише зашто 

је могуће да се у новозаветној Цркви 

представља Бог;  

- наведе основне разлике између слике 

и иконе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Приближило 

се Царство 

Божје... 

5 Пружити ученицима основ 

за разумевање да Христос 

доноси Царство Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом 

контексту;  

- Предочити ученицима 

Христово учење о Царству 

Божјем;  

- Христова проповед има 

универзални карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-увиди актуелност Христове 

проповеди;  

-разуме да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

4. Где је Христос 

ту је и Царство 

Божје 

7 - Протумачити ученицима 

догађај и тропар Преображења 

у светлости исихастичког 

искуства Цркве;  

-Упознати ученике да Христос 

у својој Личности обједињује 

Царску, Пророчку и 

Првосвештеничку службу, 

-повеже догађај Преображења са 

литургијском песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка трпеза 

израз заједништва;  

-разуме да Христос Тајном Вечером 

установљује начин на који ће 

остваривати заједницу са својим 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 
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- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова 

смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом 

свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

Христос прослављен као 

Господ и да је у Њему 

прослављена људска природа;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у 

све дане до свршетка века;  

- Протумачити ученицима 

неколико новозаветних 

пневматолошких одељака 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-разуме да сва радост хришћанске 

вере извире из свести о победи над 

смрћу и Христовом сталном 

присуству;  

- причешћујући се, доживљава себе 

као учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи смисао 

Христовог страдања и смрти;  

-објасни да се Христос вазноси на 

небо да би узнео људску природу Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси на небо 

да би наша вера у Христа била 

слободна  (а не изнуђена);  

- зна је општење са Христом и данас 

могуће у заједници Духа Светога – у 

Цркви.  

 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот у 

Христу 

5 .  

-Подстицати ученике на 

хришћански однос према свету, 

себи и ближњима указивањем 

на пример Христа чији је живот 

испуњем безусловном љубављу 

према сваком човеку;  

- Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу 

делатне љубави према Богу и 

ближњима;  

- Упутити ученике да је 

основни смисао хришћанског 

етоса волети друге као што 

Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима основ 

за разумевање да Христов 

Закон љубави није могуће 

испуњавати на формалан начин.  

-разуме да покајање (преумљење) 

значи постављање Царства Божјег за 

приоритет живота;  

-разуме да покајање подстиче човека 

да тражи Царство Божје;  

- зна да истински однос са Богом не 

сме бити формалистички;  

-буде свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

6. Светотајински 

живот Цркве 

5 Христос у својој личности 

обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

- Протумачити ученицима 

догађај и тропар Преображења 

у светлости исихастичког 

-Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек 

Крштењем и Миропомазањем 

задобија примање дарова Светог Духа 

за служење у Цркви;  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 
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искуства Цркве;  

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова 

смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом 

свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

еклисиолошку ипостас 

(црквени идентитет);  

- Омогућити ученицима 

разумевање да су Исповест и 

Покајање обновљење благодати 

Крштења;  

- Указати ученицима да је 

свештеничка служба 

продужетак Христовог 

служења којим је Он спасао 

свет;  

- Указати ученицима да се 

учешћем у светим Тајнама 

постаје део Тела Христовог;  

-Развијати свест ученика да је 

света Литургија Тајна Божјег 

присуства у свету и уласка у 

Царство Божје.  

-схвати да су исповест и покајање 

повратак у наручје Очево и заједницу 

Цркве;  

- зна да су службе у Цркви дарови 

Духа Светога;  

-међусобно да разликује различите 

службе у Цркви (епископ, свештеник, 

ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

      7. Новозаветна 

ризница 

7 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног 

домостроја спасења на примеру 

анафоре Василија Великог;  

- Детаљно протумачити 

ученицима молитву Оче наш у 

контексту Литургије;  

- Пружити ученицима основ да 

повежу Христов однос према 

потребитима са харитативном 

делатношћу хришћана данас;  

- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у 

прихватању Христове Тајне 

нема раздора међу људима;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

-препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска љубав 

своје порекло има у примеру 

Христове љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 3. разреда средње школе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија 

Корелација са другим предметима: 

 Српски језик и књижевност , Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија, Психологија, Социологија, Ликовна култура 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 31 - - 1 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот;  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

 Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог 

односа према Богу, људима и природи, 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним 

облицима стваралаштва, 

-помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између властите личности и заједнице, и остварењу сусрета са светом (с 

људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друшвом, природом и Богом). 

 

 

 

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. Увод        1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

 

-сагледа садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у 

току 4. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  
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- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. За живот света 6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да Литургија 

преображава свет уносећи у 

њега есхатолошку реалност;  

- Упознати ученике са 

садржајем и структуром свете 

Литургије;  

- Предочити ученицима значај 

активног учешћа у светој 

Литургији;  

- Нагласити ученицима да су 

хришћани позвани да у свету 

сведоче етос свете Литургије.  

 

- препознаје елементе свете 

Литургије;  

-препозна да је благодатно искуство 

Литургије предокушај Царства 

Божјег;  

-назре космолошки и есхатолошки 

карактер Литургије;  

-тумачи литургијску молитву после 

светог Причешћа;  

-схвати да се Причешћем задобија 

отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег.  

- буде свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

3. Историја и 

есхатологија у 

Цркви 

14 -Представити ученицима 

хришћанско схватање 

историје као процес који у 

есхатону задобија свој смисао 

и испуњење;  

- Упознати ученике са 

најважнијим догађајима из 

историје Цркве;  

- Упознати ученике са 

најзначајнијим елементима 

кирило-методијевске 

традиције  

- Нагласити ученицима да је 

Светосавље хришћански етос 

српског народа;  

- Упознати ученике да се 

опредељење за Царство 

Небеско изражава на реалан 

начин: сведочењем Христа и 

личним животом;  

- Упознати ученике са 

богатством исихастичке 

праксе и богословља.  

-схвати да историја има есхатолошко 

усмерење;  

-схвати разлог за гоњење хришћана у 

римском царству;  

-схвати да нема суштинске разлике 

између светосавског и хришћанског 

етоса;  

-наброји неке српске светитеље и да 

објасне како су они служили Богу и 

ближњима;  

-доведе у везу виђење таворске 

светлост са исихастичком праксом;  

-буде свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Хришћанство 

у савременом 

свету 

8 -Омогућити ученицима да 

изграде хришћански став 

према савременом схватању 

слободе, љубави, заједнице...;  

- Пружити ученицима основ 

за разумевање да хришћанска 

теорија и пракса носе снагу 

којом би могло да се одговори 

на најважнија искушења 

савременог света и човека;  

- Оспособити ученика да 

богословски размишља о 

биоетичким проблемима на 

основу одабраних примера;  

- Упознати ученике са 

различитим богословским 

поимањима болести;  

- Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи ученике 

да се одговорно суочавају са 

егзистенцијалним питањима;  

- Кроз дискусију о 

проблемима моралности у 

социолошким оквирима 

помоћи ученицима да изграде 

правилан етички став о томе;  

- Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 

савременим изазовима;  

- Разговарати са ученицима о 

проблему човекове 

опредмећености у 

потрошачком друштву;  

- Разговарати са ученицима о 

човекој тежњи да пребацује 

одговорност на Бога за зло у 

свету и дати објашњење са 

православног становишта;  

 

-постане свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу;  

-критички вреднује проблеме 

савремене цивилизације у светлу 

искуства Цркве (савремено схватање 

слободе, љубави, другог човека);  

-промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта;  

-схвати да су болести зависности 

последица неиспуњености смислом и 

правим животним садржајима;  

-будесвестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

-будесвестан значаја јединствености, 

вредности и непоновљивости 

сопоствене личности и личности 

других људи;  

-будесвестан да је деперсонализација 

исто што и десакрализација човека;  

-увиди да је лек против опредмећења 

човека – искуство Цркве и да личност 

не постоји без заједнице слободе и 

љубави;  

-схвати да је насиље немогуће ако је 

други за мене личност.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

5. Тачно 

изложење 

православне 

вере 

3 -Рекапитулирати и продубити 

знања ученика о основама 

православне вере;  

- Помоћи ученицима да 

изврше синтезу досадашњих 

знања и разумевања о 

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 
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основама православне вере;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених 

у току циклуса школовања.  

 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Есхатологија, биоетика, етос, етика, космологија, исихазам, мистика 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност , Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија,  Биологија, Социологија, Ликовна култура 
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Образовни профил: Прехрамбени  техничар 

Назив предмета: Изабрани спорт - одбојка 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе предмета - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима);  

Циљеви предмета:  стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања - тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања; •социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу;  

откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Предлог спортова који се 

понуде ученицима као 

избор:  

У првом реду, спортови 

који се у одређеном 

обиму обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања:  

 

атлетика 

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

 

 

• Упознавање ученика са 

вредностима спорта  

 

• усмерени развој и одржавање 

моторичких способности ученика;  

 

• учење и усавршавање 

моторичких форми изабраног 

спорта;  

 

• стицање теоријских знања у 

изабраном спорту;  

 

 • познавање правила такмичења у 

изабраном спорту; 

 

 • формирање навика за бављење 

изабраним спортом;  

 

• социјализација ученика кроз 

изабрани спорт и неговање 

• теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри;  

 

• прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике;  

 

• прикаже, објасни и 

демонстрира колективну 

тактику спортске гране са 

којом се упознао и учио; 

 

 • игра уз примену правила 

игре; 

 

 • учествује у организацији 

школских спортских 

такмичења  

 

• примењује правила фер плеја 

• Настава физичко васпитање - изабрани спорт је 

изборни предмет и реализује се у оквиру редовне 

наставе са једним или два часа недељно који се уноси 

у распоред часова школе.  

Часови се уписују према редовном распореду часова у 

рубрику дневника под називом - изабрани спорт (нпр. 

атлетика) и посебно се нумерише. 

 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно 

током целе школске године, а на основу јединствене 

методологије која предвиђа следеће тематске целине. 

У осмом разреду оцењивање се врши бројчано, на 

основу остваривања оперативних задатака и 

минималних образовних захтева: 

 

 • стање моторичких способности;  

 

• усвојене здравствено-хигијенске навике;  

 

• достигнути ниво савладаности моторних знања, 

умења и навика у складу са индивидуалним 
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ритмичка  

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

 

 

рукомет  

 

 

 

 

 

кошарка   

 

 

 

одбојка  

 

 

 

 

 

 

мали фудбал   

 

 

 

 

 

 

плес 

етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;   

 

• откривање даровитих и 

талентованих ученика за одређени 

спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом.  

 

• учење и усавршавање основних и 

сложених елемената технике 

изабраног спорта;   

 

• пружање неопходних знања из 

изабраног спорта (принципи 

технике, начин вежбања-

тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, 

правила такмичења у спорту итд.) 

и њихова примена у пракси; 

 

 • учење и усавршавање основне 

тактике изабраног спорта и њена 

примене у пракси;  

 

• обавезна реализација такмичења 

на одељенском и разредном нивоу; 

 

 • задовољавање социјалних 

потреба за потврђивањем и 

групним поистовећењем и др; 

 

 • стварање објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима за учешће у 

изабраном спорту;   

 

• подстицање стваралаштва 

ученика у спорту (удомену 

технике, тактике и такмичења). 

 

 • упознавање ученика са основним 

принципимна вежбања у складу са 

његовим узрастом;  

 

 • упознавање ученика са штетним 

могућностима; 

 

 • однос према раду.  

 

1. Праћење и вредновање моторичких способности 

врши се на основу савладаности програмског садржаја 

којим се подстиче развој оних физичких способности 

за које је овај узраст критичан период због њихове 

трансформације под утицајем физичких активности - 

координација, гипкост, равнотежа, брзина, снага и 

издржљивост.   

 

2. Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се 

на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и 

одржавања личне и колективне хигијене, а, такође, и 

на основу усвојености и примене знања из области 

здравља.  

 

3. Степен савладаности моторних знања и умења 

спроводи се на основу минималних програмских 

захтева, који је утврђен на крају навођења 

програмских садржаја.   

 

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и 

активног учествовања у наставном процесу, 

такмичењима и ваншколским активностима.  

 

Оцењивање ученика у оквиру праћења и вредновања 

наставног процеса, врши се на основу правилника о 

оцењивању ученика основне школе и на основу 

савремених дидактичко методичких знања. 
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последицама неправилног вежбања 

и предозирања у изабраном 

спорту; 

 

 • упознавање ученика са етичким 

вредностима и слабостима спорта;  

 

• упознавање ученика са естетским 

вредностима спорт 

Кључни појмови садржаја: 

Одбојка, спорт, моторика, вежбање 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, физика 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар  

Назив предмета: Историја (изборни предмет) 

Разред: Други 

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     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске 

државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и процесе) и 

доведе их у везу са одговарајућом временском 

одредницом. 

На почетку модула ученика 

упознати са циљевима и исходима 

наставе, планом рада и начина 

оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се 

реализује кроз теоријску наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне државности 

за настанак модерне српске 

државе.  

Разликује периоде у којима је постојала, 

престала да постоји и поново настала српска 

држава. Наведе и упореди одлике српске 

дежавности. 

Место реализације 

наставе:Учионица или 

одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити 

кроз: праћење, тестове знања и 

усмено испитивање. 

   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих 

идеја модерног доба и 

њиховог утицаја на 

Уочи утицај европских револуционарних 

збивања на развој српске националне и државне 

идеје. Објасни узроке и последице српске 

револуције, ослободилачких ратова 1876.-1878, 

Балканских ратова и Великог рата. 
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стварање српсдке државе. 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и 

постоји српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти промене 

граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које су вођене 

током српске револуције,ослободилачких 

ратова, Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у српској 

револуциј, развоју институција и формирању 

модерног политичког система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској 

држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и 

носиоцима идеје. 

Изведе закључак о значају уставности за развој 

модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о 

одликама југословенске 

државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске државе за 

српски народ. 

Идентификује одлике југословенске државности 

као монархије и као републике. 

Разликује особености друштвено-политичких 

система. 

 

   Проширивање знања о 

положају српског народа у 

југословенској држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом Светском 

рату; именује најзначајније личности. 

 

3. Достигнућа 

српске културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о 

вишевековном 

континуитету српске 

културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања на 

културна кретања. 

 

   Сагледавање српске културе 

као део европског културног 

наслеђа. 

Проширивање знања о 

највишим дометима и 

представницима српске 

Опише одлике свакодневног живота Срба у 

различитим епохама. 
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културе. 

   Развијање свести о значају 

образовања за општи 

културни напредак. 

Упореди одлике српске културе различитих 

периода. 

 

   Уочавање промена у 

свакодневном животу код 

Срба кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне за 

развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и 

Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у 

савременом свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и економским 

односима. 

 

   Проширење знања о 

најзначајнијим 

међународним 

организацијама и чланству 

Србије у њима. 

Разуме место и улогу Србије у савременом 

свету.Утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама. 

 

   Проширивање знања о 

последицама научно-

технолошког развоја на 

живот савременог човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету. 

 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Филозофија 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

   Циљ наставе филозофије :Упознавање са смислом основних филозофских питања, историјом филозофије, најчувенијим филозофима, филозофским правцима и 

дисциплинама. Увођење у методу филозофије као мисаоне делатности која се развија постављањем питања, увиђањем проблема, аргументацсањем у корсит сопствених 

и супротних теза са крајњим циљем да се дође до истине. Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о друштвеним 

проблемима,развијање грађанске свести о значају слобода, солидарности и екологије за развој хармоничног друштва Показивање да се у филозофији као теоријско-

мисаоној делатности стварају водеће вредности, идеје и истине н 

 

 

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. Одређење 

филозофије 

6 Упознавање ученика са 

основним појмовима о 

филозофији и њено 

разликовање од других 

наука, уметности и религије 

Упознавање ученика са 

филозофским питањима, 

филозофским дисциплинама 

и различитим филозофским 

гледиштима  

 
 

одреди појам и предмет филозофије  

наведе филозофске дисциплине и 

разликује правце у оквиру 

дисциплина 

 

 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 ( 30 часова)  

разговори, тестови и дебате (22 часа)  

радионице (8 часова)  

приказивање филмова (4 часа)  

 

Подела одељења на групе  

Одељење се дели на групе од по 4 

ученика приликом реализације:  

радионица  

 

Место реализације наставе  

Теоријска настава и радионице с 

е реализују у учионици ; 

Усмено, задаци отвореног типа,рад у 
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групама. 

2. Античка 

филозофија 

13  

  

Упознавање ученика са 

историјом античке и 

средњовековне филозофије  

Оспособљавање ученика за 

учествовање у аргументованој и 

толерантној дискусији  

издвоји главне оптужбе против 

Сократа  

објасни Платонову теорију идеја 

преко „Мита о пећини“ из 

дијалога „Држава“  

наведе врсте владавине према 

Платоновом учењу и опише 

његову визију идеалне државе  

примени Аристотелову теорију о 

четири узрока на конкретне 

предмете  

да успостави узајамни однос 

среће, материјалних добара, 

мудрости и других врлина  

 

 

 
 

разликује песничко-митолошке 

визије о настанку света од појмовног 

мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да 

упореди различита схватања овог 

појма код претскократских 

мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, 

космос  

разликује супротности: једно - 

мноштво, кретање - мировање, 

коначноразликује песничко-

митолошке визије о настанку света 

од појмовног мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да 

упореди различита схватања овог 

појма код претскократских 

мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, 

космос  

разликује супротности: једно - 

мноштво, кретање - мировање, 

коначноразликује песничко-

митолошке визије о настанку света 

од појмовног мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да 

упореди различита схватања овог 

појма код претскократских 

мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, 

космос  

разликује супротности: једно - 

мноштво, кретање - мировање, 

коначно- бесконачно, променљиво - 

непроменљиво  

примењује неку од Сократових 

метода (мајеутика, иронија, 

индукција)  

издвоји главне оптужбе против 

Сократа  

Усмено,рад на тексту,израда 

презентације,рад у пару,задаци отвореног 

типа,кратка вежба; 
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објасни Платонову теорију идеја 

преко „Мита о пећини“ из дијалога 

„Држава“  

наведе врсте владавине према 

Платоновом учењу и опише његову 

визију идеалне државе  

примени Аристотелову теорију о 

четири узрока на конкретне 

предмете  

да успостави узајамни однос среће, 

материјалних добара, мудрости и 

других врлина Критички користи 

различите изворе сазнања,развија 

аргументацију и одбрану личних и 

колективних вредносних ставова; 

 

 

3. Средњовековна 

филозофија 

5 упореди средњовековну и 

античку филозофију  

 

упореди средњовековну и античку 

филозофију .Разумевање историјског 

контекста у настанку филозофских 

схватања и другачијег концепта 

стварности; 

 

Рад у групи,дебата,усмено; 

 

 

4. Филозофија новог доба2 
 

20  

Упознавање ученика са 

основним 

карактеристикамасавремено

г доба  

Развијање код ученика 

критичког односа према 

друштвеним појавама  

 

 

повезује вредности античког периода са ренесансом. Препознаје  

садржаје из области књижевности, историје и уметности и склапа 

 целину  

повеже став „Знање је моћ“ са проналасцима који су се 

 догодили у времену ренесансе  

објасни смисао индукције као нове методе истраживања и 

 

 овладавања природом  

објасни смисао методске сумње код Декарта и става „мислим, 

 дакле, постојим“  

наведе четири Декартова правила методе  

разуме појам супстанције на примеру једног представника 

 рационализма  

дефинише теорију сазнања и повезује емпиризам са критиком  

теорије урођених идеја  

демонстрира каузалитет на примерима из свакодневног живота  

наброји најважније представнике просветитељства и наведе  
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основне идеје тог правца  

објасни Кантов коперникански обрт  

разликује појмове категоричког и хипотетичког императива, 

наводи примере,препознаје основне тезе идеализма 
 

5. Савремена 

филозофија 

20  

Оспособљавање ученика за 

сналажење у савременим 

расправама  

 

увиђа смисао Марксовог захтева за револуцијом  

именује основне теме Ничеове филозофије  

објасни појам егзистенције и препознаје ситуације егзистенцијалног избора  

увиђа богатство праваца у савременој филозофији. Кратко описује њихове 

карактеристике .Унапређење способности за разложно усмено и писмено излагање 

мисаоних садржаја,подстицање стицања знања изва 

    Начини рада: 

Усмено, истраживачки рад,израда презентације,рад у пару,рад у групи 

Кључни појмови садржаја: 

Филозофија,коначно,бесконачно,вечно.променљиво,метафизика,гносеологија,логика,етика,естетика,догматизам,емпиризам,рационализам,скептицизам,космос,иронија,

мајеутика,теологија,религија,атом,сустанција,arhe,ренесанса,метода, каузалитет,просветитељство,апсолутна 

идеја,позитивизам,прагматизам,ирационализам,натчовек,отуђење,феноменологија,херменеутика 

 

Корелација са другим предметима: 

Социологија  

Екологија  

Грађанско васпитање  

Веронаука  

Логика са етиком  
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Основе туризма 

Разред: други 

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: 

-разумевање теоријских основа ,основних принципа и организације туризма 

-схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора 

 

 

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. Појмовне основе туризма 14 Упознавање ученика са 

појмовима:туризам,туристи и 

туристичка дестинација 

Наводи дефиницију 

појмова:туризам,туриста и 

пословни путник;познаје 

дефинише људске 

потребе;објасни појам 

туристичке потребе 

Усмена провера знања 

Тестови знања 

2. Облици и видови 

туризма 

14 Упознавање ученика са видовима 

савременог туризма 

Разликује облике 

туризма;описује видове 

туризма,познаје 

карактеристике сваког вида 

туризма 

Усмена провера знања 

Тестови знања 

3. Функције туризма 14 Упознавање ученика са фунцијама 

туризма 

Наводи функције 

туризма;описује функције 

туризма;разликује привредне и 

непривредне функције туризма 

Усмена провера знања 

Тестови знања 

4. Туристичко тршиште 8 Упознавање ученика са 

карактеристикама туристичког 

тржишта 

Дефинише туристичко 

тржиште;познаје 

карактеристике туристичког 

тржишта;дефинише туристичку 

тражњу;описује специфичности 

туристичке тражње;дефинише 

туристичку понуду;описује 

Усмена провера знања 

Тестови знања 
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специфичности туристичке 

понуде;разликује факторе 

понуде и тражње 

5. Нови трендови у туризму 20 Упознавање ученика са 

савременим туристичким 

кретањима 

Познаје карактеристике развоја 

домаћег и иностраног 

туризма;опише нове форме 

туристичке 

индустрије(timesharing);дефини

ше подстицајна 

путовања;дефинише хотелске и 

ресторанске ланце;познају 

начине пословања у 

ланцимадефинише облике 

привредног раста и развоја 

туристичких предузећа;наводи 

пример туристичких 

занимљивости из своје локалне 

средине 

Усмена провера знања 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Туризам,туриста,пословни путник,облик,вид,карактеристике,функције,тржиште,тражња,понуда,форме,ланци 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Аграрни туризам 

Разред: Трећи или четврти 

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: 70/64 / / / 70/64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 -Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;  

 -Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора; 

 -Разумевање нераскидиве везе између туризма и прехрамбене индустрије; 

 -Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 

 

 

 

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. Одређивање туризма  • Упознавање 

ученика са појмовним 

основама туризма 

• Дефинише појмове: туризам, 

индустрија слободног времена, 

подстицајна путовања, туриста, 

пословни путник 

• Познаје карактеристике 

туризма као привредне делатности 

• Објасни економски, 

друштвени и политички  значај и 

утицај туризма 

• Дефинише туристичку 

потребу и туристичке мотиве 

• Наводи функције туризма 

праћење остварености исхода 

тест знања 

2. Облици, брсте и 

трендови туризма 

 • Упознавање 

ученика са врстама, 

облицима и трендовима у 

туризму данашњице 

• Разликује облике туризма 

• Описује облике туризма 

• Разликује врсте туризма 

• Описује врсте туризма 

• Познаје факторе и савремене 

трендове у туризму 

• Опише нове форме 

туристичке индустрије 

праћење остварености исхода 

тест знања 
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• Дефинише хотелске и 

ресторанске ланце 

3. Туристичко тржиште  • Упознавање 

ученика са 

карактеристикама 

туристичког тржишта 

• дефинише туристичко 

тржиште 

• познаје карактеристике 

туристичког тржишта 

• дефинише туристичку 

тражњу 

• описује специфичности 

туристичке тражње 

• дефинише туристичку понуду 

• описује специфичности 

туристичке понуде 

• разликује факторе понуде и 

тражње 

праћење остварености исхода 

тест знања 

 

4. 

 

Туризам и прехрамбена 

технологија 

 • Упознавање 

ученика са значајем 

производа прехрамбене 

индустрије за туризам 

• Описује повезаност туризма и 

прехрамбене индустрије 

• Познаје међусобну 

условљеност туризма и прехрамбене 

индустрије 

• Дефинише туристички 

производ 

• Описује прехрамбене 

производе у сврси туристичког 

производа 

• Познаје значај здраве хране за 

развој туризма 

• Наброји прехрамбене 

производе који представљају 

карактеристичне туристичке 

производе 

праћење остварености исхода 

тест знања 

5. Одређење угоститељства  • Упознавање 

ученика са појмовним 

одређењем угоститељства и 

његовим значајем за развој 

туризма 

• Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу 

угоститељства у привреди земље 

• Познаје задатке 

угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску 

услугу 

• Објасни угоститељску понуду 

праћење остварености исхода 

тест знања 
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6. Угоститељско пословне 

јединице 

 • Упознавање 

ученика са угоститељско 

пословним јединицама 

• Дефинише угоститељско 

пословне јединице 

• Наброји угоститељско 

пословне јединице 

• Разврстава  угоститељско 

пословне јединице према различитим 

критеријумима 

• Разликује угоститељско 

пословне јединице по категоријама 

• Разликује понуду 

угоститељско пословних јединица 

праћење остварености исхода 

тест знања 

7. Кадрови у угоститељству 

и туризму 

 • Упознавање 

ученика са структуром и 

улогом запослених у 

туризму и угоститељству 

• Дефинише кадрове у 

угоститељству и туризму 

• Објасни улогу кадрова за 

пословни успех 

• Познаје структуру запослених 

у угоститељству и туризму 

праћење остварености исхода 

тест знања 

Кључни појмови садржаја: 

Туризам, угоститељство. 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Основе угоститељства (изборни) 

Разред: Други, трећи или четврти 

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: 70/70/64 / / / 70/70/64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

 

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. 
 

Угоститељство 

 

 

       5 

 

• Упознавање ученика са појмом 

угоститељство и његовим 

местом и значајем у 

привредним делатностима 

• наведе дефиницију појма 

угоститељства 

• опише настанак и 

историјски развој 

угоститељства 

• објасни место и улогу 

угоститељства у светској 

економији 

• познаје место и улогу 

угоститељства у привреди 

земље 

• објасни значај 

угоститељства за стратешки 

развој привреде Србије 

• наведе задатке и објасни 

значај угоститељства 

 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

 

 

2. 

 

Услуге у угоститељству 

 

       10 

 

• Оспособљавање ученика 

да разликују угоститељске 

услуге и прилагоде их 

• објасни појам угоститељске 

услуге 

• разликује врсте 

 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 
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жељама и потребама 

гостију 

угоститељских услуга 

• објасни појам угоститељске 

понуде 

 

 

 

3. 
Угоститељске пословне 

јединице 

    

    12 

 

• Оспособљавање ученика да 

разликују угоститељске 

пословне јединице према 

намени и услугама које пружају 

 

 

• наводи дефиницију 

угоститељске пословне 

јединице 

• разликује врсте 

угоститељско пословних 

јединица 

• познаје правилник о 

категоризацији 

угоститељско пословних 

јединица 

• разликује угоститељску 

понуду различитих 

угоститељско пословних 

јединица 

 

 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

 

4. 
Кадрови у 

угоститељству  

         

        8 

 

• Упознавање ученика са 

значајем,  улогом и структуром 

 

• објасни значај и улогу 

кадрова у угоститељству 

• објасни структуру кадрова у 

угоститељству 

 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Угоститељство,услуге, пословне јединице, кадрови 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Прехрамбени техничар 

Назив предмета: Припрема јела са жара (изборни) 

Разред: Други или 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: 70/64 / / / 70/64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

 

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.  

Припрема јела са жара 

 

    70/64 

 

• Оспособљавање 

ученика за припрему и 

сервирање јела са 

жара 

 

 

• oбјасни шта су јела са жара 

• групише јела са жара 

• познаје рецептурe за јела са жара 

• препознаје врсте јела са жара 

• опише начин припреме јела са жара 

• опише начин сервирања и декорисања јела 

са жара 

• прима поруџбину 

• припреми намирнице према рецептури 

• припреми намирнице према нормативу за 

јела са жара 

• примени одговарајућу термичку обраду 

намирница 

• комбинује врсте и количине зачина 

• израђује јела са жара 

• употреби одговарајућу посуду  

• сервира јела са жара 

• декорише јела са жара 

 

 

• Праћење остварености исхода 

• Тестове практичних вештина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Пљескавице,ћевапчићи,вешалице, ражњићи,мућкалица, ћулбастија,роловано месо,уштипци,печење 
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Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: Историја пиварства   

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 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 пореклу пива; 

– Стицање знања о начинима производње пива кроз историју; 

– Стицање знања о развоју пиварства од кућне до индустријске производње у свету и код нас; 

– Стицање знања о настајању одређених типова пива у зависнисти од земље у којој се производи 

 

 

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. Порекло пива и његове 

особине 

8 Стицање знања  о пореклу 

и особинама првих пива   
• наведе време,земље и 

подручја  производње 

првих  пива  

•  наведе особине првих 

пива 

• објасни  начине 

производње првих 

пива   

• наброји биљке које су 

се користиле за 

ароматизацију првих 

пива         

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

 

2. Пиварство у средњем 

веку 

28 Стицање знања о 

производњи пива  у 

средњем веку у Европи  и 

код нас 

• разликује производњу 

пива у             

самостанима  и 

мануфактурну 

производњу 

• разликује ароматзацију 

пива хмељом од 

ароматизације другим 

ароматичним биљем 

• објасни начине 

транспортовања       

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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пива 

• наведе нај значајније 

произвођаче пива у 

свету у средњем веку 

• објасни начине 

транспортовања пива 

• наведе места у  Србије 

где је започела и 

развијала се 

производња пива 

3. Индустријализација и 

производња пива данас у 

Европи и код нас 

28 Стицање знања о научним 

открићима која су 

предходила развију 

уређаја за индустријску 

производњу пива у Европи 

и Србији 

• објасни значај научних 

открића која су 

предходила појави 

индустријске 

производње пива 

• разликује машине и 

уређаје који су се 

користили некад у 

пиварству од    

данашњих 

• наведе специфичности 

производње пива у 

Чешкој, Немачкој и 

Данској које су довеле 

до формирања 

одређених типова пива 

• наведе прве 

индустријске пиваре у 

Србији 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Настанак пива, врсте пива 

Корелација са другим предметима: 
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7.4.Наставни план и програм за образовни профил – Техничар хортикултуре  

 

Нaзив квaлификaциje: Техничар хортикултуре 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: IV 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: чeтири гoдинe 

 

 

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

 

Техничар хортикултуре је стручњак у производњи, гајењу и неговању цвећа, украсног дрвећа и жбуња, изради  

цветних аранжмана, пројектовању и биодекорацији. 

Најважнији послови су: 

• праћење и спровођење мера технолошког процеса у производњи цвећа, семена и садног материјала; 

• украшавање унутрашњих простора цветним аранжманима; 

• пројектовање и уређивање зелених површина; 

• производњу цветних култура и њихову примену у екстеријеру и ентеријеру; 

• производњу декорастих дрвенастих врста и њихову примену на зеленим површинама; 

• израду вртних и сопствених фонтана; 

• производњу лековитог биља и његову примену. 
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7.5.Наставни план за образовни профил – Зоотехничар  

 

Нaзив квaлификaциje: Зоотехничар 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: IV 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: чeтири гoдинe 

  

 

 

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

 

Зоотехничар је стручњак у сточарској производњи. Циљ образовања јесте оспособљавање за усвајање  

практичних знања у сточарској производњи и савлађивање радних операција које се појављују у  

технолошком процесу сточарске производње. 

 

Најважнији послови су: 

• оспособљавање за правилну опште-техничку и превентивну меру у сточарству; 

• укључивање у директан процес сточарске производње; 

• укључивање у рад са машинским уређајима, апаратима и опремом у производном процесу; 

• развијање љубави према животињама. 
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Наставни план - Техничар хортикултуре и Зоотехничар 

(општеобразовни и изборни наставни предмети) 

Наставни план Техничар хортикултур

 

 

 

 

Р. 

бр. 

 

И ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗР. УКУПНО 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

Л 

О

К 

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМ ГОДИШ.  СЕДМ. ГОДИШ.  СЕДМ. ГОДИШ.  СЕДМ ГОДИШ.  СЕДМ. ГОДИШ.  

Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  

1 Српски језик и књижевн. 3  105   3  105   3  105   3  96   12  411   

2 Страни језик 2  70   2  70   2  70   2  64   8  274   

3 Социологија           2  70        2  70   

4 Филозофија                2  64   2  64   

5 Историја 2  70   2  70             4  140   

6 Музичка уметност 1  35                  1  35   

7 Ликовна култура      1  35             1  35   

8 Физичко васпитање 2  70   2  70   2  70   2  64   8  274   

9 Математика 3  105   3  105             6  210   

10 Рачунарство и информат  2  7

0 

                 2  70  

11 Географија 2  70                  2  70   

12 Физика 2  70   2  70             4  140   

13 Хемија 2  70   2  70   2  70   2  64   8  274   

14 Биологија 2  70   2  70   2  70        6  210   

15 Устав и права грађана                1  32   1  32   

 УКУПНО А: 21 2 735 7
0 

 19  665   13  455   12  384   65  2239 70  
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 
I 

РАЗРЕД 

часова 

II 

РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

IV 

РАЗРЕД 

часова 

УКУП

НО 

часова 

Час одељенског старешине 70 70 70 64 274 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

   

 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 
I РАЗРЕД 

часова 
II РАЗРЕД 

часова 
III РАЗРЕД 

часова 
IV РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 
до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне 

културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом 

других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 
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            Остваривање школског програма по недељама 

 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 35 35 32 

Ннастава у блоку 2 2 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

 

      Подела одељења у групе 

У првом разреду за реализацију програмских садржаја вежби из предмета педологије и агрохемије, одељење се дели на две групе.  

У другом разреду за реализацију садржаја вежби код предмета цвећарство и код предмета практична настава и настава у блоку 

одељење се дели на две групе. 

У трећем разреду за реализацију садржаја вежби код предмета повртарство и биодекорација и код предмета практична настава и 

настава у блоку одељење се дели на две групе. Обука вожње трактора остварује се индивидуално са 15 бчасова по ученику. 

У четвртом разреду за реализацију програмских садржаја предмета практичне наставе и наставе у блоку, одељење се дели на две 

групе.  
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

16 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 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује 

њихове основне одлике 

- разликује књижевне родове и врсте  

- одреди тему, мотив, иже, фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књижевном 

делу, тумачи његове битне чиниоце и вреднује га 

 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 



 

580 

 

2. Књижевност старог век 11 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним делима 

старог века и њиховим 

значајем за развој европске 

културе 

-Објасни значај митологије за античку 

књижевност и развој европске културе 

- наведе имена аутора, називе обрађених дела и 

класификује их по културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у 

обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке књижевности 

старог века 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Средњовековна 

књижевност 

11 Упознавање са споменицима 

јужнословенске културе, 

развојем писма и језика, 

делима средњовековне 

књижевности 

- наведе најзначајније споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова средњовековне 

књижевности 

- лоцира обрађене текстове у историјски контекст 

- објасни значај средњовековне књижевности за 

српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Народна књижевност 11 Указивање на народну 

књижевност као израз 

колективног мишљења и 

осећања,ризницу народних 

обичаја,кодекс етичких 

норми 

-разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности 

- тумачи ликове, битне моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у одабраним делима 

- упореди уметничку интерпретацију стварности 

и историјске чињенице 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

5. Књижевност хуманизма 

и ренесансе 

9 Упознавање са поетиком 

хуманизма и 

ренесансе,њеним 

најзначајнијим 

представницима 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 

- објасни значај уметности хуманизма и ренесансе 

за развој европске културе и цивилизације 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

6. Барок и класицизам 6 Упознавање са поетиком 

барока и класицизма, 

њиховим најзначајнијим 

представницима и 

књижевним делима 

-наведе особености барока и класицизма и 

њихове представнике у књижевности 

 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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7. Општи појмови о језику 4 Указивање на проучавање 

језика као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

условљеношћу и 

историјским развојем 

-објасни фунскцију језиак и појам језичког знака 

- разуме природу модерног књижевног 

(стандардног) језика 

- наведе фазе развоја књижевног језика до 19. 

века 

- наведе дисциплине које се баве проучавањем 

језичког система 

 

Праћење остварености 

исходи 

8. Фонетика 9 Стицање знања из области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије 

књижевног језика и 

способност да се та знања 

примене у говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

9. Правопис 9 Оспособљавање ученика да 

пишу у складу са 

правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

10. Култура изражавања 19 Оспособљавање ученика да 

користе различите облике 

изражавања и функционалне 

стилове 

-опише стања, осећања, расположења, изрази 

ставове, донесе закључке у усменом и писаном 

изражавању 

- разликује функционалне стилове 

- препозна и примени одлуке разговорног стила  

- попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и 

слично у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам, ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просветите

љство 

 

 

 

 

11 

 

Упознавање са европским 

културним, духовним и 

мисаоним тенденцијама 17. и 

18. века и њиховим утицајима 

на српску књижевност 

-наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике 

у књижевности 

- објасне значај Венцловића и Орфелина 

за развој језика и књижевности код Срба 

- препозна одлике просветитељства на 

обрађеним делима 

- објасни значај Доситејевог рада за 

српску културу и књижевност 

- направи паралелу у обради истих 

мотива у европској и српској 

књижевности 

- наведе особине ликова у обрађеним 

Праћење остварености исхода 

(рад на часу, активност, рад у 

групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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делима и заузме став према њиховим 

поступцима 

2. Романтизам  

 

28 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике романтизма и 

њихова дела 

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

- препозна и усвоји вредности 

националне културе и разуме/поштује 

културне вредности других народа 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

Праћење остварености исхода 

(рад на часу, активност, рад у 

групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

3. Реализам 

 

30 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике правца и њихова 

дела 

- дефинише одлике реализма и препозна 

их на обрађеним књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и проблеме 

који покрећу књижевно дело 

- развије критички став и мишљење при 

процени 

поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Праћење остварености исхода 

(рад на часу, активност, рад у 

групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

4. Морфологија  

 

10 

 

Систематизовање знања о 

врстама речи и њиховим 

облицима  

-одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

- употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

5. Правопис  6 Оспособљавање ученика да 

пишу у складу са 

правописном нормом 

-примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

7. Култура изражавања 20 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике 

и правописа примењују у 

усменом и писаном 

изражавању у складу са 

језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

-изражавање размишљања и критички 

став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном 

животу 

- примени одлике новинарског стила 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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функционалне стилове 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Трећи  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

30 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и 

њиховим делима 

-наведе ослике правца, представнике 

и њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености исхода 

(рад на часу, активност, рад у 

групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

 

2. Међуратна књижевност 

 

35 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

-наведе одлике праваца, представнике 

и њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености исхода 

(рад на часу, активност, рад у 

групи или пару, израда 

презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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3. Творба речи 

 

3 

 

Систематизовање знања о 

основним правилима грађења речи 

-препозна просте, сложене и изведене 

речи 

- примени основне принципе творбе 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

7 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  лексеме 

- уме да се служи речницима 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

5. Правопис 5 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-примени правописна правила у 

писању сложеница, полусложеница и 

синтагми 

- скраћује речи у складу са 

правописним правилима 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

7. Култура изражавања        25 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом, користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да 

попуњавају административне 

обрасце у складу са језичком 

нормом и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

-примени одлике административног 

стила 

- примени вештину комуникације у 

ситуацијама везаним за струку 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Четврти  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5 /2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Савремена поезија  

 

15 

Упознавање са одликама савремене 

поезије, њеним представницима и 

делима  

-наведе обележја савремене поезије 

- тумачи песничка дела износећи 

доживљаје, запажања и аргументе о њима 

- изведе закључак о карактеристикама 

песничког језика, мотива и форми у 

обрађеним песмама 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

2. Савремена проза 

 

30 

 

Упознавање  ученика са 

књижевнотеоријским појмовима, 

специфичностима савремене прозе, 

њеним представницима и делима 

-именује различите прозне врсте и 

приповедне поступке 

- тумачи дело у складу са његовим 

жанровским особеностима 

- интегрише лично искуств током читања 

и тумачења дела 

- вреднује дело износећи аргументе 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 
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3. Савремена драма 

 

8 

 

Упознавање са сновним одликама 

савремене драме, њиховим 

представницима ин делима 

-увиди разлику између традиционалне и 

савремене драме 

- упореди драмски књижевни текст са 

другим облицима његове интерпретације 

- формулише личне утиске и запажања о 

драмском делу 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

4. Класици светске 

књижевности 

 

7 

 

Упознавање са писцима и делима 

светске баштине 

- препозна свевременост обрађених тема 

- тумачи дела износећи своја запажања и 

утиске и аргументе о њима 

Праћење остварености 

исхода (рад на часу, 

активност, рад у групи или 

пару, израда презентације) 

Тестови знања 

Домаћи задатак 

5. Синтакса  8 Систематизовање знања из синтаксе -одреди синтаксичке јединице и њихову 

функцију 

- одреди типове независних и зависних 

реченица, типове синтагми и типове 

напоредних конструкција 

- разуме појам конструкције 

- познаје систем глаголских облика 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

6. Правопис  5 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика  и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-Примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби знаке интерпункције у складу 

са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

7. Култура изражавања        23 Усавршавање културе изражавања  

и неговање интересовања за 

праћење културних садржаја и 

критички однос према њима, као и 

за оспособљавање за 

операционализацију 

функционалним стиловима 

-напише есеј поштујући структуру ове 

књижевне врсте 

- састави биографију, молбу, жалбу, 

приговор... 

- процењује вредност понуђених кулурних 

садржаја 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Савремена поезија, савремена проза, савремена драма 

Корелација са другим предметима: 

Филозофија, социологија са правима грађана, верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Getting to know you 12 Обнављање садашњег, прошлог и 

будућег времена кроз краће 

текстове и слушање аудио 

материјала предвиђеног за 

поменуту област. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена: Present 

Simple, Present Continuous, 

Present Perfect Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Future Simple and Be 

going to 

Усмено и писмено 

2. Whatever makes you 

happy 

8 Детаљно обнављање садашњег 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава Present 

Simple and Present Continuous. 

Усмено и писмено 

3. What’s in the news 12 Детаљно обнављање прошлог 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава Past 

Simple and Past Continuous 

Усмено и писмено 

4. Eat, drink, and be merry! 11 Обнављање израза за количину, 

вокабулара који се односи на храну 

и друге намирнице кроз  текстове, 

слушање аудио материјала и 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава изразе 

за количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

Усмено и писмено 
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конверзацију. Обнављање 

одређеног и неодређеног члана. 

much, many, a lot of, a little and a 

few; the, a, an. 

5. Looking forward 9 Оспособљавање ученика за 

правилно коришћење будућег 

времена кроз  текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. The way I see it 18 Оспособљавање ученика да 

правилно опишу људе око себе. 

Обнављање поређења придева кроз 

разговор и примере у уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

усвојени вокабулар и 

примењује поређење придева. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple and Be going to, Quantifiers, Verb patterns, Comparison of 

adjectives 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Living history 8 Оспособљавање ученика за 

употребу Тhe Present Perfect Simple 

Tense, The Past Simple Tense и 

уочавање разлике између та два 

глаголска времена кроз слушање 

аудио материјала, читање текстова 

и разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена:  Тhe Present 

Perfect Simple Tense, The Past 

Simple Tense. 

Усмено и писмено 

2. Girls and boys 8 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе. 

Обнављање вокабулара одевних 

предмета кроз читање текста и 

разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе. 

Усмено и писмено 

3. Time for a story 16 Оспособљавање ученика за 

коришћење прошлих времена  кроз 

читање текста и препричавање. 

Усвајање нових речи и израза. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошла 

времена. 

Употребљава нов вокабулар. 

Усмено и писмено 
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4. Our interactive world 13 Оспособљавање ученика за 

употребу пасива и пребацивање 

активне реченице у пасивну. 

Усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава пасив и 

нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

5. Life is what you make it! 10 Оспособљавање ученика за 

правилно коришћење The Present 

Perfect Simple and Continuous и 

нових речи и израза у наведеној 

области. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

времена: коришћење The 

Present Perfect Simple and 

Continuous и нове речи и изразе 

Усмено и писмено 

6. Just wondering 9 Оспособљавање ученика да 

правилно користе кондициоалне 

реченице и усвајање новог 

вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

кондиционале и нови 

вокабулар 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, The Passive Voice, Clothes vocabulary, 

Conditionals, Word endings 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. A world of difference 12 Обнављање глаголских времена 

кроз читање текстова, разговор и 

слушање аудио материјала. 

Обнављање врста речи. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава следећа 

глаголска времена:  The Present 

Simple, Тhe Present Perfect 

Simple Tense, The Past Simple 

Tense. 

Усмено и писмено 

2. The working week 8 Оспособљавање ученика да 

правилно користе садашња 

времена кроз разговор, читање 

текста, слушање. Оспособљавање 

ученика да правилно користе 

придеве позитивног и негативног 

значења. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменута врмена и придеве. 

Усмено и писмено 

3.        Good times, bad times 12 Оспособљавање ученика за 

коришћење прошлих времена  кроз 

читање текста и препричавање. 

Усвајање нових речи и израза. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошла 

времена. 

Употребљава нов вокабулар. 

Усмено и писмено 
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4.        Getting it right 11 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе 

за изражавање обавеза, савета и 

дозволе.  кроз разговор и текстове. 

Оспособљавање ученика да 

правилно користе фразалне 

глаголе. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменуте модалне глаголе и 

фразалне глаголе. 

Усмено и писмено 

5.        Our changing world 9 Оспособљавање ученика да 

правилно користе будућа времена 

и модалне глаголе за изражавање 

вероватноће. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будућа 

времена и поменуте модалне 

глаголе. 

Усмено и писмено 

6. What matters to me 12 Оспособљавање ученика да 

правилно користе питања којима 

ће добити нформације које се тичу 

физичког изгледа и карактеристика 

личности кроз разговор и читање 

текстова. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

поменуте врсте питања. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Information questions, Adjectives, Word 

building 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Passions and Fashions 7 Оспособљавање ученика да 

разликују и правилно користе The 

Present Perfect Simple, The Present 

Perfect Continuous кроз читање 

текстова и разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

  The Present Perfect Simple, The 

Present Perfect Continuous. 

Усмено и писмено 

2. No fear! 10 Оспособљавање ученика да 

правилно користе глаголске обрсце 

(шеме) кроз читање текстова и 

разговор. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

поменуте глаголске обрасце. 

Усмено и писмено 

3. It depends how you look at 

it 

11 Оспособљавање ученика да 

правилно користе условне 

реченице (кондиционале) кроз 

читање текстова, разговор, 

различите вежбе. Усвајање новог 

вокабулара (синоними). 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нов вокабулар. 

Усмено и писмено 

4.        Аll things high tech   10 Оспособљавање ученика да 

правилно користе чланове, 

повратне заменице, присвојне 

придеве, присвојне заменице и 

сложенице. 

Ученик ће бити способан да 

правилно користи чланове,  

повратне заменице, присвојне 

придеве, присвојне заменице и 

сложенице. 

Усмено и писмено 
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5.   Seeing is believing 13 Оспособљавање ученика да 

правилно користе модалне глаголе 

за вероватноћу у садашњем и 

прошлом времену кроз читањ 

текстова, разговор и разне вежбе. 

Усвајање нових фразалних глагола. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

модалне глаголе за вероватноћу 

у садашњем и прошлом 

времену и фразалне глаголе. 

Усмено и писмено 

6. Telling it how it is 

 

13 Оспособљавање ученика да 

правилно користе неуправни говор 

и овладавање пребацивања 

управног у неуправни облик. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

неуправни говор и знаће да 

пребаци управни говор у 

неуправни. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

The Present Perfect Simple, The Present Perfect Continuous, Conditionals, Possessive Pronouns, Possessive Adjectives, Articles, Reported Speech, Verb patterns 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Социологија 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.11/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и проблемима; 

 

 Задаци наставе су да ученици:  

- стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама; 

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама; 

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема; 

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада); 

-   да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;  

- да разумеју друштвени смисао и важност професије социолога. 

 

 

 

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. Социолошки приступ 

друштву 

10 Основни циљ ове тематске области је 

дефинисање основних облика сазнања о 

друштву, социолошких оријентација, теоријских 

и сазнајних циљева социологије, као и техника 

истраживања.   

Један од основних задатака ове тематске 

области је да ученици овладају основним 

знањима о начину повезаности појединца, 

друштва и културе. 

 

Нема дефинисаних 

исхода према важећем 

наставном плану и 

програму 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

2. Друштвена структура 

и друштвене промене 

22 Циљ ове тематске области је да ученици схвате 

повезаност и међудејство социолошких појмова: 

друштвене структуре, система, стратификацијe, 

друштвене групе и институције, моћи, угледа. 

Задаци ове тематске области су да ученици 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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унапреде способност заузимања критичког и 

ангажованог става према друштву и 

друштвеним институцијама; да јачају 

осетљивост  у односу на постојање друштвених 

неједнакости (економских, образовних, класних, 

етничких, глобалних... 

 

3. Основне области 

друштвеног живота 

22 Циљ ове тематске области је упознавање 

ученика са основним облицима друштвеног 

живота и социјалној организацији различитих 

облика друштвености.  

Задаци ове тематске области су да ученици 

развију способност за улогу одговорног 

грађанина, за живот и партиципацију у 

демократски уређеном и хуманом друштву 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

4. Појаве и проблеми 

савременог друштва 

16 Ова тематска целина има за циљ да на посебан 

начин заокружи и повеже раније обрађене 

појмове и процесе, али и да ученицима, 

припадницима генерације младих, разложи 

њихов властити социјални положај унутар 

локалног (српског) и ширег глобалног 

социјалног контекста унутар дисциплинског 

дискурса социологије. 

Основни задаци ове тематске области су да код 

ученика развију спремност за успостављање 

активног односа према решавању друштвених 

проблема; да унапреде способност да 

самостално проналазе  релевантне информације 

и да успоставе критички однос према њима. 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Корелација са другим предметима: 

Историја 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Филозофија 

Разред: Четврти 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

   Циљ наставе филозофије :Упознавање са смислом основних филозофских питања, историјом филозофије, најчувенијим филозофима, филозофским правцима и 

дисциплинама. Увођење у методу филозофије као мисаоне делатности која се развија постављањем питања, увиђањем проблема, аргументацсањем у корсит сопствених 

и супротних теза са крајњим циљем да се дође до истине. Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о друштвеним 

проблемима,развијање грађанске свести о значају слобода, солидарности и екологије за развој хармоничног друштва Показивање да се у филозофији као теоријско-

мисаоној делатности стварају водеће вредности, идеје и истине н 

 

 

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. Одређење филозофије 6 Упознавање ученика са 

основним појмовима о 

филозофији и њено 

разликовање од других 

наука, уметности и 

религије Упознавање 

ученика са филозофским 

питањима, филозофским 

дисциплинама и 

различитим филозофским 

гледишти

ма  

 
 

одреди појам и предмет филозофије  

наведе филозофске дисциплине и разликује 

правце у оквиру дисциплина 

 

 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 ( 30 часова)  

разговори, тестови и дебате 

(22 часа)  

радионице (8 часова)  

приказивање филмова (4 часа)  

 

Подела одељења на групе  

Одељење се дели на групе од по 

4 

ученика приликом реализације:  

радионица  
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Место реализације наставе  

Теоријска настава и радионице 

с 

е реализују у учионици ; 

Усмено, задаци отвореног 

типа,рад у групама;  

  

2. Античка филозофија 13  

 Упознавање ученика са 

историјом античке и 

средњовековне филозофије  

Оспособљавање ученика за 

учествовање у аргументованој и 

толерантној дискусији  

издвоји главне оптужбе против 

Сократа  

објасни Платонову теорију 

идеја преко „Мита о пећини“ из 

дијалога „Држава“  

наведе врсте владавине према 

Платоновом учењу и опише 

његову визију идеалне државе  

примени Аристотелову теорију 

о четири узрока на конкретне 

предмете  

да успостави узајамни однос 

среће, материјалних добара, 

мудрости и других врлина  

 

 

 
 

разликује песничко-митолошке визије о 

настанку света од појмовног мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да упореди 

различита схватања овог појма код 

претскократских мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, космос  

разликује супротности: једно - мноштво, 

кретање - мировање, коначноразликује 

песничко-митолошке визије о настанку света 

од појмовног мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да упореди 

различита схватања овог појма код 

претскократских мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, космос  

разликује супротности: једно - мноштво, 

кретање - мировање, коначноразликује 

песничко-митолошке визије о настанку света 

од појмовног мишљења  

објасни појмове почела (архе-а) и да упореди 

различита схватања овог појма код 

претскократских мислиоца  

опише садржај појмова логос, физис, космос  

разликује супротности: једно - мноштво, 

кретање - мировање, коначно- бесконачно, 

променљиво - непроменљиво  

примењује неку од Сократових метода 

(мајеутика, иронија, индукција)  

издвоји главне оптужбе против Сократа  

објасни Платонову теорију идеја преко „Мита 

о пећини“ из дијалога „Држава“  

наведе врсте владавине према Платоновом 

учењу и опише његову визију идеалне државе  

примени Аристотелову теорију о четири 

узрока на конкретне предмете  

да успостави узајамни однос среће, 

материјалних добара, мудрости и других 

врлина Критички користи различите изворе 

Усмено,рад на тексту,израда 

презентације,рад у пару,задаци 

отвореног типа,кратка вежба; 
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сазнања,развија аргументацију и одбрану 

личних и колективних вредносних ставова 

3. Средњовековна 

филозофија 

5 упореди средњовековну и 

античку филозофију  

 

упореди средњовековну и античку филозофију 

.Разумевање историјског контекста у настанку 

филозофских схватања и другачијег концепта 

стварности 

 

Рад у групи,дебата,усмено; 

 

 

4. Филозофија новог доба2 
 

20  

Упознавање ученика са 

основним 

карактеристикамасавреме

ног доба  

Развијање код ученика 

критичког односа према 

друштвеним појавама  

 

 

повезује вредности античког периода са ренесансом. Препознаје  

садржаје из области књижевности, историје и уметности и склапа 

 целину  

повеже став „Знање је моћ“ са проналасцима који су се 

 догодили у времену ренесансе  

објасни смисао индукције као нове методе истраживања и 

 овладавања природом  

објасни смисао методске сумње код Декарта и става „мислим, 

 дакле, постојим“  

наведе четири Декартова правила методе  

разуме појам супстанције на примеру једног представника 

 рационализма  

дефинише теорију сазнања и повезује емпиризам са критиком  

теорије урођених идеја  

демонстрира каузалитет на примерима из свакодневног живота  

наброји најважније представнике просветитељства и наведе  

основне идеје тог правца  

објасни Кантов коперникански обрт  

разликује појмове категоричког и хипотетичког императива, 

наводи примере,препознаје основне тезе идеализма 
 

5. Савремена филозофија 20  

Оспособљавање ученика 

за сналажење у 

савременим расправама  

 

увиђа смисао Марксовог захтева за револуцијом  

именује основне теме Ничеове филозофије  

објасни појам егзистенције и препознаје ситуације егзистенцијалног избора  

увиђа богатство праваца у савременој филозофији. Кратко описује њихове 

карактеристике .Унапређење способности за разложно усмено и писмено 
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излагање мисаоних садржаја,подстицање стицања знања изва 

    Начини рада: 

Усмено, истраживачки рад,израда презентације,рад у пару,рад у групи 

Кључни појмови садржаја: 

Филозофија,коначно,бесконачно,вечно.променљиво,метафизика,гносеологија,логика,етика,естетика,догматизам,емпиризам,рационализам,скептицизам,космос,иронија,

мајеутика,теологија,религија,атом,сустанција,arhe,ренесанса,метода, каузалитет,просветитељство,апсолутна 

идеја,позитивизам,прагматизам,ирационализам,натчовек,отуђење,феноменологија,херменеутика 

 

Корелација са другим предметима: 

Социологија, Екологија , Грађанско васпитање, Веронаука, Логика са етиком  
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света(у националном,регионалном,европском и 

глобалном оквиру). 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву 

 

 

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. Увод у историју и 

праисторију 

3 Циљ наставе предмета историје је 

стицање хуманистичког 

образовања и развијање историјске 

свести;разумевање историјског 

простора и времена,историјских 

догађаја, појава и процеса и улоге 

истакнутих личности 

По важећем плану и програму 

нема исхода за нереформисане 

смерове. 

Облици наставе: теоретска 

Место реализације:учионица или 

кабинет 

Оцењивање:Праћење остварености 

циљева 

Тестови знања 

2. Стари век-доба 

робовласничког друштва 

14 Развијање индивидуалног и 

националног идентитета; стицање 

и проширивање знања. 

-  

3. Рани средњи век 13 Развијање вештина и формирање 

ставова неопходних за разумевање 

савременог света;унапређивање 

функционалних вештина и 

компетенција неопходних за живот 

у савременом свету 

(истраживачких вештина, 

критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања 

сопствених ставова, разумевање 

-  



 

604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мултикултуралности) 

4. Јужнословенски народи 

и њихови суседи у 

средњем веку 

19 Развијање толеранције и ставова 

аргументованог дијалога 

-  

5. Нови век 12 Оспособљавање за ефикасну 

информациону-комуникациону 

технологију 

-  

6. Јужнословенски народи 

и њихови суседи од 16. 

До средине 19.века 

9 Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о одликама 

југословенске државе. 

 

- 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Географија 

3. Грађанско васпитање 

4. Верска настава 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света(у националном,регионалном,европском и 

глобалном оквиру). 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву 

 

 

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. Свет у другој 

половини 19.и 

почетком 20.века 

 

5 

Циљ наставе предмета историје је стицање 

хуманистичког образовања и развијање 

историјске свести;разумевање историјског 

простора и времена,историјских догађаја, 

појава и процеса и улоге истакнутих 

личности 

По важећем плану и 

програму нема исхода за 

нереформисане смерове. 

Облици наставе: теоретска 

Место реализације:учионица или 

кабинет 

Оцењивање:Праћење остварености 

циљева 

Тестови знања 

2. Србија и Црна Гора 

од средине 19.века до 

1914.године 

 

17 

Развијање индивидуалног и националног 

идентитета; стицање и проширивање знања. 

  

3. Први Светски рат 

1914-1918 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Развијање вештина и формирање ставова 

неопходних за разумевање савременог 

света;унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за 

живот у савременом свету (истраживачких 

вештина, критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања сопствених 

ставова, разумевање мултикултуралности) 
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4. Свет између два 

светска рата 

 

7 

Развијање толеранције и ставова 

аргументованог дијалога 

  

5. Краљевина СХС-

Југославија 1918-

1945.год 

 

7 

Оспособљавање за ефикасну информациону-

комуникациону технологију 

  

6 

 

 

 

 

Други Светски рат 

1939-1945.год. 

 

 

 

14 

Разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појава и процеса и 

улоге истакнутих личности 

 

 

 

  

 

7. 

 

Свет после Другог 

светског рата 

 

 

5 

 

Разумевање политичких и економских 

односа 

Уочавање промена у свакодневном животу 

 

  

8 Југославија после 

Другог Светског рата 

 

7 

Разумевање политичких и економских 

односа у савременом свету. 

Сагледавање међународног положаја Србије 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Географија 

3. Грађанско васпитање 

4. Верска настава 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Музичка уметност 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 7/2014) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Усвајање знања из области историје музике од првобитне људске заједнице до краја 20. века. 

- Развијање музичког укуса код ученика. 

- Препознавање стилских карактеристика одређеног музичког стила. 

 

 

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. Развој музике од праисторије 

до краја средњег века 

3 Усвајање знања о развоју музике од 

праисторије до краја средњег века 

По важећем плану и 

програму нема 

исхода  

Усмени одговор, слушни тест 

2. Музика ренесансе 2 Усвајање знања о карактеристикама музике 

ренесансе 

 Усмени одговор, слушни тест 

3. Музика барока 4 Усвајање знања о карактеристикама музике 

барока 

 Усмени одговор, слушни тест 

4. Музика класицизма 3 Усвајање знања о карактеристикама музике 

класицизма 

 Усмени одговор, слушни тест 

5. Музика раног и позног 

романтизма 

8 Усвајање знања о карактеристикама музике 

романтизма 

 Усмени одговор, слушни тест 

6. Музика импресионизма и 

експресионизма 

2 Усвајање знања о карактеристикама музике 

импресионизма и експресионизма 

 Усмени одговор, слушни тест 

7. Српска музика 2 Усвајање знања о карактеристикама српске 

уметничке музике 

 Усмени одговор, слушни тест 

8. Правци музике 20. века 11 Усвајање знања о правцима модерне музике            Усмени одговор, слушни тест 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Ликовна култура 

Разред: Други 

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: 15 / / 20 35 

Недељни фонд часова: 1 / / 1 

Општи циљеви и задаци: 

-- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за истраживање идеја, ставова, порука и емоција традиционалним и савременим визуелним медијима, за успешну вербалну комуникацију, тимски рад, 

самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за самопроцену и презентацију свог рада; 

- Развијање одговорности према очувању здравља и животне средине; 

- Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног индетитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја путем 

жтампе и електронских медиа, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе 

 

 

 

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. Цивилизације прошлости 9 Упознавање са значајним 

споменицима културе; 

Формирање познатог става према 

очувању културног наслеђа 

По наставном плану и 

програму не постоје 

исходи 

Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

2. Амбијент и простор 6 Оспособљавање за естетско 

преобликовање елемената 

ентеријера и обликовање простора 

 

 Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

3. Уметност рециклирања 5 Оспособљавање за креативно 

преоликовање материјала за 

рециклажу 

 Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 
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4. Знаменити српски 

уметници 

5 Упознавање са знаменитим 

српским уметницима и разумевање 

значаја њихових дела 

 Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

5. Колекционари, мецене и 

колекционари 

5 Сагледавање вредности и значаја 

уметничких дела из угла 

инвеститора 

 Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

6. Уметност XXI века 5 Упознавање са утицајем 

технологије на уметност XXI века 

Стваралачко истраживање 

савременим медијима 

 Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

Кључни појмови садржаја: 

Уметност, уметничка дела, технологиоја, ентеријер, рециклажа 

 

Корелација са другим предметима: 

Музичка култура 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Биологија 

Физика 

Хемија 

Математика 

Рачунарство и информатика 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка 

мерења 

 

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја 

тела, покрета и кретања у професији за коју се 

школује и уочи оне, које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе обликовања и 

вежбе из корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће негативне 

утицаје услед рада у одабраној професији; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у 

току читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - дисциплина које 

се уче; 

• Демонстрира  технику дисциплина из 

атлетике и гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у 

току читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је карактеристика 

физичког васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у 

току читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је карактеристика 

физичког васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у 

току читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

5.  

Фитнес 

 

13 
• Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности покрета 

и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је карактеристика 

физичког васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у 

току читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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6.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је карактеристика 

физичког васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у 

току читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи према окружењу 

у којме вежба, рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у 

току читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, спретности и 

окретности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у 

току читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 
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теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне 

утицаје услед рада у одабраној 

професији; 

у спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

4.  

Рукомет 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  
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5.  

Стони тенис 

 

13 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

6.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности покрета 

и кретања; 

• Усвајање етичких вредности 

и подстицање вољних 

особина ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

7.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

8.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси 

у свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  
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понашања;  

9.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) 

за развој и усавршавање 

моторичких способности из: вежби 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за 

развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес, рукомет, одбојка 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105 0 0 0 105 

Недељни фонд часова: 3 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију 

вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на свет,  

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, 

наставак математичког образовања и самообразовања и развијање 

личности ученика. 

Задаци наставе математике су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

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

– развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 

– разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и 

трансформације; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање 

и примену; 

– развијају способности сагледавања струковних проблема и 

њиховог математичког моделовања и решавања; 

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

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

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

– унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе; 

– формирају свест о универзалности и примени математичког 

начина мишљења; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу 

са индивидуалним способностима и потребама струке и друштва; 

– унапреде способности решавања различитих проблема и 

нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

 

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. Логика и скупови 9 Основне логичке и скуповне 

операције. Важнији закони 

закључивања. Основни 

математички појмови, 

дефиниција, аксиома, 

теорема, доказ. Декартов 

производ. Елементи 

комбинаторике (пребројавање 

коначних скупова): правило 

збира и правило производа 

одреди елементе  

скупа задатог на  

различите начине  

• изврши скуповне  

операције на  

задатим  

скуповима  

• наведе примере  

функција  

• дефинише линеарну  

функцију  

• одреди инверзну  

функцију линеарне  

функције  

• реши једноставне  

комбинаторне  

проблеме  

применом правила  

збира и производа 

На почетку теме  

ученике упознати са  

циљевима и исходима  

наставе, односно  

учења, планом рада  

и начинима  

оцењивања  

Облици наставе 

Предмет се реализује  

кроз следеће облике  

наставе:  

• теоријска настава  

(105 часова)  

Место реализације  

наставе 

• Теоријска настава  

се реализује у  

учионици или кабинету  

за математику 

Препоруке за  

реализацију наставе 

• образложити циљ  

предмета, начин и  

критеријум  

оцењивања  

• неопходна  

предзнања поновити  

уз максимално  

ангажовање  

ученика  

• подстицати ученике  

на размишљање и  

самостално  

закључивање  

• примењивати  

разноврсне облике и  

методе рада, како  

би се подстакла  

активност ученика  

• инсистирати на  

прецизности, тачности,  

систематичности и  

уредности у раду  

• упућивати ученике  

на претраживање  
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различитих извора и  

примену савремених  

технологија 

2. Реални бројеви 5 Преглед бројева, операције, 

поље реалних бројева. 

Приближне вредности реалних 

бројева (грешке, граница грешке, 

заокругљивање бројева). 

• одреди НЗС и  

НЗД природних  

бројева  

• обавља рачунске  

операције у скупу  

рационалних бројева 

• израчуна  

вредност  

једноставног  

рационалног  

бројевног израза  

поштујући приоритет  

рачунских  

операција и  

употребу заграда 

• одреди апсолутну  

вредност реалног  

броја и графички  

интерпретира на  

бројевној оси  

• заокружи број на  

одређени број  

децимала  

• одреди апсолутну  

и релативну грешку 

 

3. Пропорционалност 

величина 

8 Размера и пропорција, 

пропорционалност величина 

(директна, обрнута, уопштење), 

примене (сразмерни рачун, 

рачун поделе 

и мешања). Процентни рачун, 

каматни рачун. Таблично и 

графичко приказивање стања, 

појава и процеса 

• израчуна одређен 

део неке величине  

• одреди непознате  

чланове просте  

пропорције  

• прошири или скрати  

размеру и примени  

је у решавању  

проблема поделе  

• препозна  

директну или обрнуту  

пропорционалност  

две величине и  

примени је у  

решавању  
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једноставних  

проблема  

• решава проблем  

који се односи на  

смешу две  

компоненте  

• одреди непознату  

главницу, проценат  

или процентни износ 

4. Увод у геометрију  8 Тачка, права и раван. Односи 

припадања и распореда. 

Мећусобни положаји тачака, 

правих и равни. 

Дуж, угао, диедар. 

Нормалност правих и равни. 

Угао између праве и равни, угао 

између две равни. 

• разликује основне  

и изведене  

геометријске  

појмове  

• разликује  

међусобни однос  

углова (суседни, 

упоредни,  

унакрсни,  

комплементни,  

суплементни)  

• наведе везе  

између углова са  

паралелним (или  

нормалним  

крацима)  

• наведе релације  

везане за  

унутрашње и  

спољашње углове  

троугла  

• примени везе  

између углова са  

паралелним (или  

нормалним  

крацима) и релације  

везане за  

унутрашње и  

спољашње углове  

троугла на  

израчунавање  

непознатог угла у  

једноставнијим  

задацима  

• дефинише појам  

симетрала дужи и  
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конструише  

симетралу дужи  

• конструише центар  

описане кружнице  

око троугла  

• дефинише појам  

симетрала угла и  

конструише  

симетралу угла  

• конструише центар  

уписане кружнице у  

троугао  

• конструише висину  

троугла  

• дефинише појам  

тежишна дуж троугла  

и наведе својство  

тежишта  

• дефинише појам  

средња линија  

троугла и наведе 

њено својство  

• наведе основне  

релације у  

једнакокраком,  

односно  

једнакостраничном  

троуглу  

• разликује врсте  

четвороуглова и њихове особине  

• наведе ставове о паралелограму 

и уме да их примени 

• наведе особине  

специјалних паралелограма  

• формулише  

Талесову теорему и примени је 

на поделу дужи на н  

једнаких делова  

• наведе ставове о сличности  

троуглова примени  

ставове о сличности  

троуглова на одређивање  

непознатих елемената у  

једноставнијим  

задацима 
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5. Изометријске 

трансформације 

21 Подударност фигура, 

подударност троуглова, 

изометријска 

трансформација. 

Вектор, једнакост вектора и 

операције са векторима, 

примене. Транслација. 

Ротација. 

Симетрија (осна, централна, 

раванска). 

Примене изометријских 

трансформација у доказним и 

конструктивним задацима о 

троуглу, четвороуглу, многоуглу 

и кругу 

• разликује општи  

облик једначине  

праве од експлицитног  

облика и преведе један запис у  

други  

• објасни положај  

праве у  

координатном  

систему у  

зависности од коефицијената к и  

н 

• одреди  

једначину праве одређену датом  

тачком и датим коефицијентом  

правца  

• одреди  

једначину праве  

одређену датим  

двема тачкама 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рационални алгебарски 

изрази 

14 Полиноми и операције са њима, 

дељивост полинома. Растављање 

полинома на чиниоце. Важније 

неједнакости (доказивање). 

Операције са рационалним 

алгебарским изразима 

(алгебарски разломци). 

• сабира, одузима и  

множи полиноме  

• примени  

дистрибутивни закон  

множења према  

сабирању и формуле  

за квадрат бинома  

и разлику квадрата,  

збир и разлику  

кубова при  

трансформацији  

полинома  

• растави полином  

на чиниоце  

• одреди НЗД и  

НЗС полинома  

• трансформише једноставнији  

рационални алгебарски израз 

 

 

 

 

 

 

 

7. Линеарне једначине и 

неједначине. Линеарна 

функција 

18 Линеарне једначине са једном и 

више непознатих. 

Еквивалентност и решавање 

линеарних једначина са једном 

непознатом. 

Линеарна функција и њен 

график. 

• дефинише појам линеарне 

једначине 

• реши линеарну једначину  

• примени линеарну  

једначину на решавање  

проблема  

• решава једначине које се своде 
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Систем линеарних једначина са 

две и три непознате (разне 

методе решавања). 

Примена линеарних једначина и 

система линеарних једначина на 

решавање различитих проблема. 

Линеарне неједначине са једном 

непознатом и њихово решавање. 

Неједначине облика (ах + b)(сх 

+d)< 0 (где је знак < могуће 

заменити било којим од следећих 

знакова >, ≥, ≤). 

на  

линеарне једначине 

• дефинише појам линеарне 

функције  

• прикаже аналитички, табеларно 

и графички  

линеарну функцију  

• реши линеарну неједначину и  

графички прикаже скуп решења  

• реши систем линеарних 

једначина са две непознате 

 

 

 

8. Хомотетија и сличност 10 Размера и пропорционалност 

дужи. Талесова теорема и њена 

примене. 

Хомотетија, хомотетија и 

сличност. 

Сличност троуглова, примена 

код правоуглог троугла, 

Питагорина теорема. Примена 

сличности у решавању 

конструктивних 

и других задатака. 

• наведе основне  

релације у  

једнакокраком, односно  

једнакостраничном троуглу  

• разликује врсте четвороуглова и  

њихове особине  

• наведе ставове о паралелограму 

и уме да их примени 

• наведе особине  

специјалних  

паралелограма  

• формулише Талесову теорему  

и примени је на поделу дужи на н  

једнаких делова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105 0 0 0 105 

Недељни фонд часова: 3 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију 

вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на свет,  

решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, 

наставак математичког образовања и самообразовања и развијање 

личности ученика. 

Задаци наставе математике су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

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

– развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 

– разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и 

трансформације; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање 

и примену; 

– развијају способности сагледавања струковних проблема и 

њиховог математичког моделовања и решавања; 

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

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

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

– унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе; 

– формирају свест о универзалности и примени математичког 

начина мишљења; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу 

са индивидуалним способностима и потребама струке и друштва; 

– унапреде способности решавања различитих проблема и 

нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

 

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. Тригонометрија 

правоуглог троугла 

8 Тригонометријске функције оштрог 

угла; основне тригонометријске 

идентичности. Табеле вредности 

тригонометријских функција. 

Решавање правоуглог троугла 

• дефинише  

основне  

тригонометријске  

функције оштрог  

угла  

• израчуна  

основне  

тригонометријске  

функције оштрог 

угла правоуглог  

троугла када су  

дате две странице 

• конструише оштар  

угао ако је  

позната једна  

његова  

тригонометријска  

функција  

• наведе  

тригонометријске  

идентичности и  

примењује их у  

одређивању  

вредности  

тригонометријских  

функција на  

основу  

познавања  

само једне  

• наведе  

вредности  

тригонометријских  

функција  

карактеристичних  

углова (од 30о 

,  

45о 

, 60о 

) и да са  

калкулатора  

прочита вредности  

за остале оштре  

углове и обрнуто  

(одређује оштар  

угао ако је  

На почетку теме  

ученике упознати са  

циљевима и исходима  

наставе, односно  

учења, планом рада  

и начинима  

оцењивања  

Облици наставе 

Предмет се реализује  

кроз следеће облике  

наставе:  

• теоријска настава  

(105 часова)  

Место реализације  

наставе 

• Теоријска настава  

се реализује у  

учионици или кабинету  

за математику 

Препоруке за  

реализацију наставе 

• образложити циљ  

предмета, начин и  

критеријум  

оцењивања  

• неопходна  

предзнања поновити  

уз максимално  

ангажовање  

ученика  

• подстицати ученике  

на размишљање и  

самостално  

закључивање  

• примењивати  

разноврсне облике и  

методе рада, како  

би се подстакла  

активност ученика  

• инсистирати на  

прецизности, тачности,  

систематичности и  

уредности у раду  

• упућивати ученике  

на претраживање  
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позната вредност  

тригонометријске  

функције)  

• примени  

елементе  

тригонометрије  

правоуглог  

троугла на  

решавање  

практичних  

проблема 

различитих извора и  

примену савремених  

технологија 

2. Степеновање и 

кореновање 

17 Степен чији је изложилац цео број, 

операције. Децимални запис броја у 

стандардном облику. 

Функција у=хn 

 (n ∈ N) и њен график. 

Корен, степен чији је изложилац 

рационалан број. Основне 

операције са коренима. 

Комплексни бројеви и основне 

операције са њима 

• наведе особине  

операција  

степеновања са  

целим  

експонентом и  

примени их у 

трансформацијама  

једноставнијих  

израза  

• наведе особине  

операција  

кореновања и  

примени их у  

трансформацијама  

једноставних  

израза  

• наведе особине  

операција  

степеновања са  

рационалним  

изложиоцем и  

примени их у  

трансформацијама  

једноставнијих  

израза  

• рационалише  

именилац  

разломка у  

једноставним  

случајевима  

• дефинише појам  

имагинарна  

јединица и  

комплексни број  
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• сабира,  

одузима, множи и  

дели два  

комплексна  

броја 

3. Квадратна једначина и 

квадратна функциjа 

25 Квадратна једначина са једном 

непознатом и њено решавање. 

Дискриминанта и природа решења 

квадратне једначине. 

Вијетове формуле и њихове 

једноставније примене. Растављање 

квадратног тринома на линеарне 

чиниоце. 

Квадратна функција и њен график, 

екстремна вредност. 

Простије квадратне неједначине. 

Простији системи једначина са две 

непознате који садрже 

квадратну једначину (квадратна и 

линеарна, две чисто квадратне 

једначине). 

Простије ирационалне једначине. 

• реши непотпуну  

квадратну  

једначину у  

скупу Р  

• наведе пример квадратне 

једначине која нема решења 

у скупу Р  

• примени  

образац за  

решавање  

квадратне  

једначине  

• одреди природу  

решења  

квадратне  

једначине  

• растави  

квадратни трином 

• скицира и  

анализира график квадратне  

функције (да  

прочита нуле  

функције,  

максимум или  

минимум, где  

расте а где  

опада) 

 

4. Експоненцијална 

функција, логаритамска 

функцијa 

16 Експоненцијална функција и њено 

испитивање (својства, график). 

Једноставније експоненцијалне 

једначине. 

Појам инверзне функције. 

Појам логаритма, основна својства. 

Логаритамска функција и 

њен график. 

Основна правила логаритмовања, 

антилогаритмовање. Декадни 

логаритми. Примене логаритама 

(геометрија, нумеричка математика, 

пракса). 

• нацрта тачкасто  

график  

експоненцијалне  

функције читајући  

податке из табеле 

• наведе  

основне особине  

функције за  

различите 

упоредиве основе 

• реши  

једноставнију  

експоненцијалну  
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једначину  

• дефинише појам  

логаритма  

• нацрта тачкасто  

график логаритамске  

функције читајући податке 

из табеле 

• наведе  

основне особине  

логаритамске  

функције  

• реши  

једноставнију  

логаритамску  

једначину 

 

 

 

 

 

5. Полиедри 16 Полиедар, правилан полиедар. 

Призма и пирамида, равни пресеци 

призме и пирамиде. 

Површина полиедра, површина 

призме, пирамиде и зарубљене 

пирамиде. 

Запремина полиедра (квадра, призме, 

пирамиде и зарубљене 

пирамиде). 

• објасни шта је  

полиедар  

• објасни како  

настају призма,  

пирамида и  

зарубљена  

пирамида  

• примени  

одговарајуће  

формуле и  

израчунава  

површине и  

запремине  

полиедара 

 

 

 

 

6. Обртна тела 11 Цилиндрична и конусна површ, 

обртна површ. 

Прав ваљак, права купа и зарубљена 

права купа. Површина и 

запремина правог кружног ваљка, 

праве кружне купе и зарубљене 

кружне купе. 

Сфера и лопта, равни пресеци сфере и 

лопте. Површина лопте, сферне 

калоте и појаса. Запремина лопте. 

• објасни како настају 

ваљак,  

купа, сфера и лопта  

• примени  

одговарајуће  

формуле и израчуна  

површине и запремине  

обртних тела  

• реши  

једноставнији  

проблемски  

задатак са  

описаним и/или  

уписаним телом 

 

 

 

 

 

 

Корелација са другим предметима: 
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Образовнипрофил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Називпредмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветнигласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњифондчасова: 70    70 

Недељнифондчасова: 2    

Општициљеви и задаци: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфичнициљеви и 

задаци 

(циљевимодула) 

ИСХОДИ 

Позавршеткутемеученикћебити у стањуда: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИобразовнихста

ндарда, исхода, циљеваучења 

1. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање ученика 

за коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

класификује фазе историјског развоја 

рачунара 

наведе примере употребе РС у 

свакодневном животу 

дефинише појмове хардвера и софтвера 

објасни Фон Нојманов модел рачунара 

разликујејединице за меру количине 

података 

разликује основне компоненте рачунара 

разликује факторе којиутичу 

наперформансерачунара 

разликује врсте софтвера 

дефинише оперативни систем (ОС) и 

наводи  његове  главне функције 

подешава радно окружење  ОС  

хијерархијски организујефасцикле и 

управља фасциклама и датотекама 

разликује типове датотека 

користи текст  едитор оперативног система 

црта помоћу програма за цртање у оквиру 

ОС  

инсталира нови софтвер 

компресује и декомпресује датотеке и 

фасцикле 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење остварености исхода 

Тестове практичних вештина 
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обезбеђује  заштиту  рачунара од 

штетногсофтвера 

инсталира периферне уређаје 

наводи примере и предности умрежавања  

рачунара 

манипулише дељивим ресурсима у 

локалној мрежи 

управља штампањем докумената 

примењује здравственe и сигурноснe мерe 

заштите при коришћењурачунара 

објасни утицај коришћења рачунара на 

животну средину 

примењује и поштује аконскa  решења у 

вези  са  ауторским  правима и заштитом  

података 

 

2. 
Обрада текста 

 

16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмима за 

обраду текста 

подешава радно окружење програма за 

табеларне прорачуне  

управља табеларним документима и чува 

их у различитим верзијама  

уноси податке различитих типова – 

појединачно и аутоматски 

 измени садржаје ћелија  

сортира и поставља филтере  

манипулише врстама и колонама  

организује радне листове  

уноси формуле у ћелије  

форматира ћелије  

бира, обликује и модификује графиконе  

подешава изглед странице за штампање 

табеларног документа  

исправља грешке у формулама и тексту  

прегледа и штампа табеларни документ 

 

3. Табеларни прорачуни 16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

подешава  радно окружење 

програмазатабеларнепрорачуне 

управљатабеларнимдокументима и чуваих 

у различитимверзијама 

уносиподаткеразличитихтипова – 

појединачно и аутоматски 

изменисадржајећелија 

сортира и постављафилтере 

манипулишеврстама и колонама 

организујераднелистове 

уносиформуле у ћелије 
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форматираћелије 

бира, обликује и модификујеграфиконе 

подешаваизгледстраницезаштампањетабел

арногдокумента 

исправљагрешке у формулама и тексту 

прегледа и штампатабеларнидокумент 

 

4. Слајд - презентације 

 

12 Оспособљавање ученика 

за израду слајд – 

презентација и њихово 

презентовање 

подешава радно окружење програма за 

израду слајд – презентације 

управља слајд – презентацијама и чува их у 

различитим форматима и верзијама 

додаје и премешта слајдове  

припреми презентацију у складу са 

правилима и смерницама за израду 

презентације 

користи различите организације слајда  

уноси и форматира текст на слајду  

додаје објекте на слајд  

уноси белешке уз слајд  

подешава позадину слајда  

користи и модификује готове дизајн – теме  

додаје и подешава анимационе ефекте 

објектима  

бира и подешава прелазе између слајдова 

израђује интерактивне слајд презентације  

разликује врсте погледа на презентацију  

припрема за штампу и штампа 

презентацију  

подешава презентацију за јавно 

приказивање;  

припрема презентације за приказивање са 

другог рачунара  

излаже слајд-презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење остварености исхода 

Тестове практичних вештина 

5. Интернет и електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање ученика 

за коришћење Интернета 

и електронску 

комуникацију 

објасни појам и структуру Интернета 

разликује начине повезивања рачунара са 

Интернетом  

разликује Интернет – сервисе  

објасни појмове хипертекста и WWW  

користи садржаје са веба (WWW – сервиса)  

проналази садржаје на вебу помоћу 

претраживача  

процењује садржаје са веба на критички 

начин  

преузима садржаје са веба  
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комуницира путем електронске поште 

разликује предности и недостатке 

електронске комуникације  

користи разноврсне Интернет – сервисе  

попуњава и шаље веб – базиране обрасце  

објашњава појам електронског пословања  

примени сервис „у облаку“  

објашњава могуће злоупотребе Интернета  

примењује безбедносне мере приликом 

коришћења Интернета 

 примењује правила лепог понашања на 

мрежи  

поштује ауторска права за садржаје 

преузете са мреже 

 

Кључнипојмовисадржаја: 

Корелацијасадругимпредметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Теxничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив препрвидмета: Географија 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Циљ наставе географије је стицање нових знања и развијање географског логичког  мишљења о савременим друштвено географским појавама, процесима и 

законитостима, као и усвајање општих и посебних знања о  светској привреди и разумевање савремене светске стварности и њених фундаменталних веза са 

становништвом и природном средином. 

Користећи претходено стечена знања и умања ученика, друштвена географија омогућава разумевање друштвено географских специфичности савременог света и 

доприноси развијању ученичких способности за функционално посматрање, класификацију и систематизацију географских знања. 

Задаци наставе географије су да ученици: 

-упознају основне појмове,  процесе и законитости из области друштвене географије, као и њихове узајамне односе  и интерактивне везе са природном средином- 

-препознају позитивне и негативне утицаје човека на природну средину на глобалном и локалном нивоу 

-стичунова знања о различитим облицима људских заједница (породица, локална заједница, град, држава, Европа, свет) и о регионалним целинама у свету 

-упознају актуелну и комплексну  стварност и развијају свест о медђународним односима и оглобалној међузависности савременог света 

- унапређују вештине и способности за анализу и примену основних чиниоца који повезују различите друштвене и  културне заједнице (производња, 

трговина,миграција, саобраћај и комуникације, културна размена и различити видови политичких и привредних интеграција)  

- препознају и функционално користе корелацију о природним и друштвеним карактеристикама одређеног простора које су од значаја за упознавање начина живота 

људи  који га настањују. 

Упознају актуелну и комплексну географску стварност кроз  кретање и територијални размештај светског становништва 

- препознају нова научна достигнућа и техн олошки напредак и уоче њихов утицај на друштвене промене у свету 

- развијају свест о сарадњи и солидарности са међународним организацијама као оквиру за решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних 

проблема у савременом свету 

- стичу и примењују вештине и знања из географије кроз самостално учење и истраживање 

- користе писане, графичке и ликовне изворе информација које анализирају  и примењују у процесу учења и истраживања (текст, слика, дијаграм, графикон, 

тебела, карта, интернет, анкета, статистички подаци, видео и дигиталн и записи) 

- користе стечена географска збања за објашњавање основних демографских и привредних појава и процеса у свегу и друштвеној средини 

- преставе и анализирају помоћу  графичких метода појаве и процесе из друштвене географије, да их објашњавају, врше предвиђања и  изводе закључке 

- препознају појаве штетне по природу и културну средину и активно учествују у њиховој заштити, обнови, и унапређивању 

- доприносе развијању ставова о географској средини, њеној међусобној условљености и променљивости у времену и простору 

- развијају свест о међусобном уважавању, сарадњи, солидарности и толеранцији међу припадницима различитих  социјалних, етничких  и културних група и о 

активном доприносу друштвеној  кохезији 

- развијају свест о припадности свом народу као делу  интегралног света и знају да доприносе заједничком животу  људи и народа на равноправним о сновама 

- уочавају узрочно-последичне везе и односе између друштвених и културних  појава и процеса у времену и простору. 
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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. УВОД 2 - Предмет проучавања, подела и значај друштвене 

географије у систему наука 

Нема дефинисаних 

исхода по наставном 

плану и програму 

 

2. СТАНОВНИШТВО, 

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА 

20 Демографски развој 

- Увод у демографију и извори података о  

демографским појавама  

- Порекло људске врсте на Земљи 

- Екумена и анекумена 

- Улога копнених мостова у ширењу човечанства на 

земљи 

Распоред становништва на Земљи  

- Број становника, густина насељености и пораст 

светског становништва 

- Дениграфсја транзиција и пројекције становништва 

света 

- Регионални контрасти у репродукцији 

становништва света  

- Природно кретање становништва и популациона 

политика  

- Структуре становништва  

Културни развој 

- Религија и култура (светске религије) 

- Језик и култура (језици света) 

Становништво и  друштвено економски развој 

- Економске структуре становништва 

- Тенденције у регионалном развоју становништва 

света 

- Просторна мобилност становништва као показатељ 

различитости света (миграције: врстем смер и 

фрекфенција) 

 -усменa провера 

-тестови 

3. НАСЕЉА  8 - Положај, типови и функционална класификација 

насеља 

- Урбанизација као светски процес – узроци и 

последице 

- Конурбација и мегалополиси 

- Градска насеља и животна средина (  промене у 

природној средини и друштву) 

 -усмено одговарање 

-нема карта 

-тестови 
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4. ПОЛИТИЧКЕ И 

ЕКОНОМСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

САВРЕМЕНОГ СВЕТА 

40 Политичка  карта света 

- Формирање политичке карте света 

- Савремени политичко  феографски процеси у свету 

Глобализација и глобални процеси 

- Послеиндустријско  доба, глобално повезивање и 

однос Севера и Југа 

- Глобална  међузависност фактора развоја у 

географском простору 

- Глобализација светске привреде и њене последице 

Индустријски развој и животна средина 

- Нова научно технолошка револуција – интеграција 

науке, технологије и производње 

- Развој информатике – саставни део процеса 

глобализације 

- Индустријска и животна средина, индустријски и 

технолошки паркови 

- Проблем локације и структурне промене у 

индустрији  

Светска трговина и регионална тржишта  

- Светска трговина и  светска тржишта и улога 

развијених земаља  

- Тржиште капитала и развијене земље 

Европска унија 

- Оснивање, развој и  циљ Европске уније 

- Регионални проблеми Европске уније 

- Европско уједињење према моделу концентричних 

кругова 

Остале европске економске и политичке 

интеграције  

- Остале привредне интеграције у Европи и свету 

(ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД И 

СТО…) 

- Светско тржиште капитала (Светска банка и 

Међународни монетарни фонд) 

- Уједињене нације – структура и међународни 

значај 

Глобализација и  економски макрорегиони света 

- Европски  макрорегион – Југоистична  Европа на 

путу стабилизације и економске консолидације 

- Русија и њени  суседи (ЗНД) 

- Пацифички регион  - регион најдинамичнијег 

развоја  

- Кина – нова економска сила  

- Јужна Азија (Индија – демографски и економски 

проблеми) 

    

 

                                             -усмено одговарање                                                                                                
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- Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка) – 

регион сиромаштва 

- Англоамерика – постиндустријско друштво 

- Латинска Америка – економски потенцијал и 

политичке промене  

Мултинационалне  компаније 

- Мултинационалне компаније: развој, организација 

производње, локацијски фактори, профит и 

седишта највећих компанија 

- Политички утицај мултинационалних компанија 

Географија светске привреде 

- Географија и привреда – међусобни утицај и 

зависности 

- Фактори производње у  тржишној привреди 

- Начин мерења и рангирања економског развоја 

- Светска привреда и међународна подела рада 

- Глобална финансијска тржишта 

- Индустријске зоне и индустријске регије у свету 

- Место пољопривреде у просторној организацији 

привреде и значај индустрије 

- Глобализација у домену производње и размене 

хране и улога ФАО 

- Саобраћај и његова улога у просторној 

организацији привреде 

- Туризам и туристичка кретања у свету и положај 

Србије 

Србија и савремени процеси у Европи и свету 

- Демографски развој Србије и њено место  у Европи 

и свету 

- Друштвено економски развој Србије и њено место 

у Европи и свету 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Економска географија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Физика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.,2013. 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

--Циљ наставе физике је да омогући упознавање основних физичких закона о методама физичког истраживања, стицање основа за разноврсну примену физике у раду и 

у друштву, оспособљавање ученика за решавање физичких задатака, развијање радних навика и умења и њихове  заинтересованости за физику. 

 

 

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. Механика 32 Развијање знања о основним 

појмовима из динамике и 

кинематике 

Разуме основне законе у 

механици 

Испитивање 

Тестирање 

Домаћи задаци 

2. Безвртложна поља 13 Развијање знања о гравитационом 

и електростатичком пољу 

Разуме законитости 

гравитационог и 

електростатичког поља 

Демонстрациони огледи 

Посматрање 

3. Релативистичка 

механика 

7 Унапређивање знања из теорије 

релативности 

Зна релативистичке ефекте и 

релативистичку масу 

Рачунски задаци 

4. Закони одржања 7 Усвајање основних појмова о 

законима одржања 

Зна закон одржања енергије и импулса 

5. Физика великог броја 

молекула 

5 Стицање знања о чврстим телима , 

течностима и гасовима 

Разуме гасне законе и деформације чврстих тела 

6. Лабораторијске вежбе 6 Оспособљавање за мереља у 

физици 

Зна графички представљати мерене податке 

Кључни појмови садржаја:брзина, убрзање, сила, импулс рад, снага, енергија , густина ,притисак 

Корелација са другим предметима:математика, хемија ,стручни предмети 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: први 

  Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 60 10   70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

 

Циљ наставе хемије у пољопривредним школама је развој доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања, развој општих когнитивних способности и 

комуникацијских способности, као припрема за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у струци и свакодневном животу, 

решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини.  

Задаци наставе хемије су да ученици: 

- развију хемијску научну писменост испособност комуникације у хемији; 

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

- разумеју односе између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области струке; 

- оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија; 

- овладају основама научног метода у хемији и схвате значај хемијског експеримента као примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији; 

- разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

- примењују основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт развојности хемијских теорија) за тумачење 

хемијских структура и процеса; 

- овладају основним техникама лабораторијског рада; 

- разумеју значај хемијске производње за савремено друштво; 

- разумеју значај хемије за различите савремене технологије; 

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

- буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно реагују при незгодама у хемијској лабораторији и свакодневном животу; 

- разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи развој; 

- развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду; 

- развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

- развију одговорност, системтичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

- унапреде сарадњу и тимски рад; 

 

 

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. Врсте супстанци 2  

У Правилнику о наставном плану и 

 

У Правилнику о наставном 

Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 
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2. Структура атома 10 програму нису дефинисани 

специфични циљеви и задаци по 

модулима; 

плану и програму нису 

дефинисани исходи; 

Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

3. Хемијске везе  11 Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

4. Хемијске реакције 12 Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

5. Дисперзни системи  9 Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

6. Киселине, базе и соли 9 Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

7. Оксидоредукционе 

реакције 

7  Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

8. Фактори који утичу на 

брзину хемијске реакције 

и хемијску равнотежу-

вежбе 

3 Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

9. Дисперзни системи-

вежбе 

2 У Правилнику о наставном плану и 

програму нису дефинисани 

специфични циљеви и задаци по 

модулима 

У Правилнику о наставном 

плану и програму нису 

дефинисани исходи 

Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

10. Киселине, базе и соли-

вежбе 

2 Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

11. Оксидоредукционе 

реакције-вежбе 

1  Усменим путем, писменим путем, 

Тестом практичних вештина 

Кључни појмови садржаја: 

појам атома, појам елемента, појам оксидације и редукције, појам киселине и базе. 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, физика, математика 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: други 

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе хемије у пољопривредним школама је развој доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања, развој општих когнитивних способности и 

комуникацијских способности, као припрема за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у струци и свакодневном животу, 

решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини.  

Задаци наставе хемије су да ученици: 

- развију хемијску научну писменост испособност комуникације у хемији; 

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

- разумеју односе између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области струке; 

- оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија; 

- овладају основама научног метода у хемији и схвате значај хемијског експеримента као примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији; 

- разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

- примењују основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт развојности хемијских теорија) за тумачење 

хемијских структура и процеса; 

- овладају основним техникама лабораторијског рада; 

- разумеју значај хемијске производње за савремено друштво; 

- разумеју значај хемије за различите савремене технологије; 

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

- буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно реагују при незгодама у хемијској лабораторији и свакодневном животу; 

- разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи развој; 

- развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду; 

- развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

- развију одговорност, системтичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

- унапреде сарадњу и тимски рад. 

 

 

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. Периодни систем елемената  2 У Правилнику о наставном 

плану и програму нису 

дефинисани специфични 

У Правилнику о наставном 

плану и програму нису 

дефинисани исходи; 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 
2. Водоник 3 
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3. Елементи 1. рупе периодног 

система елемената 

6 циљеви и задаци по модулима;  

 

4. Елементи 2. рупе периодног 

система елемената 

6 

5. Елементи 13. рупе периодног 

система елемената 

4 

6. Елементи 14. рупе периодног 

система елемената 

6 

7. Елементи 15. рупе периодног 

система елемената 

8 У Правилнику о наставном 

плану и програму нису 

дефинисани специфични 

циљеви и задаци по модулима; 

У Правилнику о наставном 

плану и програму нису 

дефинисани исходи; 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

 

 
8. Елементи 16. рупе периодног 

система елемената 

7 

9. Елементи 17. рупе периодног 

система елемената 

6 

10. Елементи 18. рупе периодног 

система елемената 

1 

11. Прелазни метали 16 

12. Лантиниди и актиниди 1 

13. Хемијски аспекти загађивања 

животне средине 

4 

Кључни појмови садржаја: 

Периодни систем елемената, елементи 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18.групе ПСЕ, прелазни метали, животна средина 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, физика 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: трећи 

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 - - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

 

Циљ наставе хемије у пољопривредним школама је развој доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања, развој општих когнитивних способности и 

комуникацијских способности, као припрема за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у струци и свакодневном животу, 

решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини.  

Задаци наставе хемије су да ученици: 

- развију хемијску научну писменост испособност комуникације у хемији; 

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

- разумеју односе између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области струке; 

- оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија; 

- овладају основама научног метода у хемији и схвате значај хемијског експеримента као примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији; 

- разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

- примењују основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт развојности хемијских теорија) за тумачење 

хемијских структура и процеса; 

- овладају основним техникама лабораторијског рада; 

- разумеју значај хемијске производње за савремено друштво; 

- разумеју значај хемије за различите савремене технологије; 

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

- буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно реагују при незгодама у хемијској лабораторији и свакодневном животу; 

- разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи развој; 

- развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду; 

- развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

- развију одговорност, системтичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

- унапреде сарадњу и тимски рад; 
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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. Увод у органску хемију 5  

У Правилнику о наставном плану 

и програму нису дефинисани 

специфични циљеви и задаци по 

модулима; 

 

У Правилнику о наставном 

плану и програму нису 

дефинисани исходи; 

 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

 

2. Алкани и циклоалкани 5 

3. Алкени и диени 

 

6 

4. Алкини  

 

3 

5. Ароматични угљоводоници 6 

6. Халогени деривати угљоводоника 4 

7. Алкохоли и феноли 8 

8. Етри 2 

9. Алдехиди и кетони 8 

10. Карбоксилне киселине и њихови 

деривати 

8 

11. Органска једињења са азотом 6 

12.  Органска једињења са сумпором 2    

13. Хетероциклична једињења 5 

14. Методе карактеризације органских 

једињења 

2 

Кључни појмови садржаја: 

 

Органска једињења, угљоводоници, алкани, циклоалкани, алкени, диени, алкини, арени, халогени деривати угљоводоника, алкохоли, феноли, етри, алдехиди, кетони, 

карбоксилне киселине, естри, анхидриди, амиди, органска једињења са азотом, органска једињења са сумпором, хетероциклична једињења;  

 

Корелација са другим предметима: 

- Биологија 

- Педологија  

- Агрохемија са физиологијом биља 

Заштита биља 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: четврти 

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 - - - 64 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

 

Циљ наставе хемије у пољопривредним школама је развој доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања, развој општих когнитивних способности и 

комуникацијских способности, као припрема за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у струци и свакодневном животу, 

решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини.  

Задаци наставе хемије су да ученици: 

- развију хемијску научну писменост испособност комуникације у хемији; 

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

- разумеју односе између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области струке;  

- оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија; 

- овладају основама научног метода у хемији и схвате значај хемијског експеримента као примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији; 

- разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

- примењују основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт развојности хемијских теорија) за тумачење 

хемијских структура и процеса; 

- овладају основним техникама лабораторијског рада; 

- разумеју значај хемијске производње за савремено друштво; 

- разумеју значај хемије за различите савремене технологије; 

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

- буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно реагују при незгодама у хемијској лабораторији и свакодневном животу; 

- разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи развој; 

- развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду; 

- развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

- развију одговорност, системтичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

- унапреде сарадњу и тимски рад; 

 

 

 

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. Угљени хидрати 10  

У Правилнику о наставном плану 

и програму нису дефинисани 

специфични циљеви и задаци по 

модулима; 

 

У Правилнику о наставном 

плану и програму нису 

дефинисани исходи; 

 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

 

 

2. Липиди  5 

3. Алкалоиди и антибиотици 3 

4. Протеини   12 

5. Витамини и хормони 3 

6. Нуклеинске киселине 10 

7. Основи метаболизма 14 

8. Биотехнологија и њене могућности 2 

9. Хемијски аспекти загађивања 

животне средине 

5 

Кључни појмови садржаја: 

 

Угљени хидрати, липиди, стероиди, алкалоиди, антибиотици, аминокиселине, протеини, ензими, витамини, хормони, нуклеинске киселине, метаболизам, 

биотехнологија, загађивање животне средине; 

 

Корелација са другим предметима: 

- Биологија 

- Педологија  

- Агрохемија са физиологијом биља 

- Заштита биља 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Биологија 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 - - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе биологије је да, у склопу општих циљева наставе, допринесе развоју комплетне личности ученика, како у образовном тако и у васпитном смислу. То 

подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта, уз, истовремено, развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и 

психомоторном плану. 

Задаци наставе су: 

- стицање општих научних знања из области биолошке науке и праксе; 

- разумевање општих законитости које владају у живој природи и прихватање као основе за формирање сопствених и општих норми понашања према околини у којој 

живе; 

- познавање чињеница и генерализација које ће усвојити као нове информације, а које су основа за даље стицање знања; 

- развијање перцептивног сазнавања објективне стварности; 

- стицање способности мисаоног уопштавања сазнања у облику појмова, правила, принципа, законитости, дефиниција, закључака, доказа, хипотеза, теорија, система 

вредности итд.; 

- развијање својих мисаоних и изражајних способности; 

- развијање способности за самоиницијативно и самостално истраживање; 

- прихватање ставова да је очување, унапређивање и заштита животне средине њихов приоритетни задатак; 

- оспособљавање за самообразовање и самосталан избор занимања у току даљег школовања. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часов

а 

 

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 цитологије 20 - стицање општих научних 

знања из области биолошке 

науке и праксе 

2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и 

метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје 

различите типове ћелија; зна хијерархију нивоа 

организације живих система и разуме њихову повезаност. 

2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну 

повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге 

ћелијске диференцијације. 

2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и 

пројеката) 
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условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма 

али и из спољашње средине) тако и унутарћелијски 

чиниоци (генетска регулација метаболизма).  

 

2. Морфологија, 

систематика и 

филогенија нижих 

биљака 

20 - стицање општих научних 

знања из области биолошке 

науке и праксе; 

- разумевање општих 

законитости које владају у 

живој природи и прихватање 

као основе за формирање 

сопствених и општих норми 

понашања према околини у 

којој живе; 

 

2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, 

познаје и примењује основне принципе класификације 

(укљ. бинарну номенклатуру) и зна да класификује 

методски одабране представнике живог света (одабраних 

типова, подтипова, класа). 

2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и 

примењује једноставне кључеве за идентификацију живог 

света. 

2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене 

биљака, животиња и човека током развића (од формирања 

полних ћелија преко оплодње, ембриогенезе и органогенезе 

до са2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и 

распрострањења живих бића и основних карактеристика 

њихове животне форме.зревања и старења).  

 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 

3. Морфологија, 

систематика и 

филогенија виших 

биљака 

30 - стицање општих научних 

знања из области биолошке 

науке и праксе; 

- разумевање општих 

законитости које владају у 

живој природи и прихватање 

као основе за формирање 

сопствених и општих норми 

понашања према околини у 

којој живе; 

 

2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, 

познаје и примењује основне принципе класификације 

(укљ. бинарну номенклатуру) и зна да класификује 

методски одабране представнике живог света (одабраних 

типова, подтипова, класа). 

2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и 

примењује једноставне кључеве за идентификацију живог 

света. 

2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене 

биљака, животиња и човека током развића (од формирања 

полних ћелија преко оплодње, ембриогенезе и органогенезе 

до сазревања и старења).  

2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и 

распрострањења живих бића и основних карактеристика 

њихове животне форме. 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Ћелија, грађа и хемијски састав ћелије, морфологија нижих и виших биљака, вегетативни органи, генеративни органи, врста 

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, дендрологија, заштита биља 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Биологија 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70  - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе биологије је да, у склопу општих циљева наставе, допринесе развоју комплетне личности ученика, како у образовном тако  и у васпитном смислу. 

То подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта, уз, истовремено, развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и 

психомоторном плану. 

Задаци наставе су: 

- стицање општих научних знања из области биолошке науке и праксе; 

- разумевање општих законитости које владају у живој природи и прихватање као основе за формирање сопствених и општих норми понашања према околини у којој 

живе; 

- познавање чињеница и генерализација које ће усвојити као нове информације, а које су основа за даље стицање знања; 

- развијање перцептивног сазнавања објективне стварности; 

- стицање способности мисаоног уопштавања сазнања у облику појмова, правила, принципа, законитости, дефиниција, закључака, доказа, хипотеза, теорија, система 

вредности итд.; 

- развијање својих мисаоних и изражајних способности; 

- развијање способности за самоиницијативно и самостално истраживање; 

- прихватање ставова да је очување, унапређивање и заштита животне средине њихов приоритетни задатак; 

- оспособљавање за самообразовање и самосталан избор занимања у току даљег школовања. 

 

 

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. Морфологија и 

систематика 

бескичмењака  

 

 

40 - стицање општих научних 

знања из области биолошке 

науке и праксе; 

- разумевање општих 

законитости које владају у 

2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем 

живих бића, познаје и примењује основне 

принципе класификације (укљ. бинарну 

номенклатуру) и зна да класификује методски 

одабране представнике живог света 

(одабраних типова, подтипова, класа). 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

 



 

657 

 

живој природи и прихватање 

као основе за формирање 

сопствених и општих норми 

понашања према околини у 

којој живе; 

 

 2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину 

живота и распрострањењу карактеристичних 

представника најважнијих група живих бића. 

2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који 

опредељују начин живота и распрострањење 

важних представника главних група живих 

бића 

2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе 

филогеније и разлику између сличности и 

сродности живих бића. 

2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о 

физиологији живих бића и активно користи та 

знања у свакодневном животу. 

2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе 

организама, њихову повезаност и активно 

примењује та знања за очување свог здравља и 

непосредне околине.  

2. Морфологија и 

систематика хордата  

 

30 - стицање општих научних 

знања из области биолошке 

науке и праксе; 

- разумевање општих 

законитости које владају у 

живој природи и прихватање 

као основе за формирање 

сопствених и општих норми 

понашања према околини у 

којој живе; 

 

2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем 

живих бића, познаје и примењује основне 

принципе класификације (укљ. бинарну 

номенклатуру) и зна да класификује методски 

одабране представнике живог света 

(одабраних типова, подтипова, класа). 

 2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину 

живота и распрострањењу карактеристичних 

представника најважнијих група живих бића. 

2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који 

опредељују начин живота и распрострањење 

важних представника главних група живих 

бића 

2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе 

филогеније и разлику између сличности и 

сродности живих бића. 

2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о 

физиологији живих бића и активно користи та 

знања у свакодневном животу. 

2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе 

организама, њихову повезаност и активно 

примењује та знања за очување свог здравља и 

непосредне околине. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Морфологија, систематика, врста, бескичмењаци, кичмењаци 

Корелација са другим предметима: 

Физика, хемија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Биологија 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 ) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 -  - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе биологије је да, у склопу општих циљева наставе, допринесе развоју комплетне личности ученика, како у образовном тако и у васпитном смислу. То 

подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта, уз, истовремено, развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном 

плану. 

Задаци наставе су: 

- стицање општих научних знања из области биолошке науке и праксе; 

- разумевање општих законитости које владају у живој природи и прихватање као основе за формирање сопствених и општих норми понашања према околини у којој 

живе; 

- познавање чињеница и генерализација које ће усвојити као нове информације, а које су основа за даље стицање знања; 

- развијање перцептивног сазнавања објективне стварности; 

- стицање способности мисаоног уопштавања сазнања у облику појмова, правила, принципа, законитости, дефиниција, закључака, доказа, хипотеза, теорија, система 

вредности итд.; 

- развијање својих мисаоних и изражајних способности; 

- развијање способности за самоиницијативно и самостално истраживање; 

- прихватање ставова да је очување, унапређивање и заштита животне средине њихов приоритетни задатак; 

- оспособљавање за самообразовање и самосталан избор занимања у току даљег школовања. 

 

 

 

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 молекуларне 

биологије 

10 - познавање чињеница и 

генерализација које ће 

усвојити као нове 

информације, а које су основа 

за даље стицање знања; 

- развијање перцептивног 

2.БИ.1.3.1. Уме да наведе основне 

чињенице о грађи, улози и значају 

биолошких макромолекула (нуклеинских 

киселина и протеина) и њихову примену у 

биотехнологији. 

2.БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције 

важних биолошких макромолекула 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката) 
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сазнавања објективне 

стварности; 

- стицање способности 

мисаоног уопштавања 

сазнања у облику појмова, 

правила, принципа, 

законитости, дефиниција, 

закључака, доказа, хипотеза, 

теорија, система вредности 

итд.; 

 

(нуклеинских киселина и протеина).  

2.БИ.3.3.1. Разуме молекуларне основе 

наслеђивања. 

 

2. Биологија развића 14 - познавање чињеница и 

генерализација које ће 

усвојити као нове 

информације, а које су основа 

за даље стицање знања; 

- развијање перцептивног 

сазнавања објективне 

стварности; 

- стицање способности 

мисаоног уопштавања 

сазнања у облику појмова, 

правила, принципа, 

законитости, дефиниција, 

закључака, доказа, хипотеза, 

теорија, система вредности 

итд.; 

 

2.БИ.1.3.2. Уме да наведе типове 

размножавања; зна који је значај 

митотичких и мејотичких деоба; разуме 

значај полног размножавања и познаје 

основне чињенице о животним циклусима 

методски одабраних представника живих 

бића, посебно човека. 

2.БИ.2.3.2. Уме да опише 

морфофизиолошке промене биљака, 

животиња и човека током развића (од 

формирања полних ћелија преко оплодње, 

ембриогенезе и органогенезе до сазревања 

и старења). 

2.БИ.3.3.2. Уме да тумачи 

морфофизиолошке промене код организама 

у току животног циклуса (посебно код 

човека). 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката) 

3. Механизми наслеђивања 20 - стицање способности 

мисаоног уопштавања 

сазнања у облику појмова, 

правила, принципа, 

законитости, дефиниција, 

закључака, доказа, хипотеза, 

теорија, система вредности 

итд.; 

- развијање својих мисаоних и 

изражајних способности; 

- развијање способности за 

2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију 

генетичког материјала у ћелији (укљ. 

појмове ген, алел, хромозом, геном, 

генотип, фенотип); примењује основна 

правила наслеђивања у решавању 

једноствних задатака и зна да наведе 

неколико наследних болести. 

2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност 

генетичког материјала и основне принципе 

популационе генетике и примењује та 

знања у решавању конкретних задатака. 

2.БИ.3.3.3. Примењује знања из генетике у 

методски одабраним проблем ситуацијама, 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката) 
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самоиницијативно и 

самостално истраживање; 

посебно у генетици човека и 

конзервационој биологији. 

 

4. Екологија и заштита и 

унапређивање животне 

средине 

16 разумевање општих 

законитости које владају у 

живој природи и прихватање 

као основе за формирање 

сопствених и општих норми 

понашања према околини у 

којој живе; 

- познавање чињеница и 

генерализација које ће 

усвојити као нове 

информације, а које су основа 

за даље стицање знања; 

- развијање перцептивног 

сазнавања објективне 

стварности; 

- стицање способности 

мисаоног уопштавања 

сазнања у облику појмова, 

правила, принципа, 

законитости, дефиниција, 

закључака, доказа, хипотеза, 

теорија, система вредности 

итд.; 

2.БИ.1.4.1. Познаје основне еколошке 

појмове и разуме њихово значење (животна 

средина, станиште-биотоп, животна 

заједница-биоценоза, популација, еколошка 

ниша, еко-систем, биодиверзитет, 

биосфера). 2.БИ.1.4.2. Познаје основне 

законитости и принципе у екологији и 

ослањајући се на те принципе уме да 

објасни основне процесе у еко-систему. 

 2.БИ.1.4.3. Схвата значај биодиверзитета и 

своју личну одговорност за заштиту 

природе и биодиверзитета. 

 2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје људског 

деловања на животну средину, основне 

мере заштите животне средине и разуме 

значај тих мера. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини 

фактори неживе и живе природе утичу на 

организме (механизми дејства абиотичких 

и биотичких фактора).  

2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити 

делови еко-система утичу један на други, а 

посебно у односу на циклусе кружења 

најважнијих елемената.  

2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу 

применити и на основу којих критеријума, 

у заштити природе и биодиверзитета. 

2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност 

еколошких нивоа организације живог 

света, посебно начин на који се 

специфичности сваког од њих интегришу у 

вишe нивое.  

2.БИ.3.4.2. Разуме функционисање еко-

система, посебно токове материје и 

енергије у еко- систему, као и развој и 

еволуцију еко-система. 2.БИ.3.4.3. Разуме и 

критички анализира конфликт између 

потреба економско-технолошког развоја 

људских заједница и потреба очувања 

природе и биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката) 
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5. Основни принципи 

еволуционе биологије 

10 - стицање способности 

мисаоног уопштавања 

сазнања у облику појмова, 

правила, принципа, 

законитости, дефиниција, 

закључака, доказа, хипотеза, 

теорија, система вредности 

итд.; 

- развијање својих мисаоних и 

изражајних способности; 

- развијање способности за 

самоиницијативно и 

самостално истраживање 

2.БИ.1.3.4. Зна основне чињенице о теорији 

органске еволуције и уме да на 

једноставним примерима препозна 

деловање природне селекције. 

2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе 

механизме, основне типове селекције и 

разуме како природна селекција наследне 

варијабилности доводи до настанка нових 

врста. 

2.БИ.3.3.4. Разуме значај теорије еволуције 

у формирању савременог биолошког 

начина мишљења и критички процењује 

њене домете у другим областима науке. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката) 

Кључни појмови садржаја: 

Наследна основа, ген, генотип, фенотип, хромозоми, наслеђивање, еволуција, екологија 

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, дендрологија, повртарство (сточарство) 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Устав и право грађана 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.  11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 / / / 32 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом 

учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

Задаци наставе предмета Устав и права грађана су да ученици: 

 

• проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином 

предмета;  

• упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком 

животу уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд;  

• стекну општу представу о уређењу Републике Србије; 

• усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво; 

• развију спремност да  делују у духу поштовања демократских вредности; 

• разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и  поштовања  различитости; 

• узму учешће у  животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке; 

• унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релеватних за 

живот у демократском друштву; 

• унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената. 

 

 

 

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. УСТАВ И ПРАВНА 

ДРЖАВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   

8 Упознавање са појмом, садржином и врстама 

устава, Уставом Републике Србије  и 

правосудним системом Републике Србије 

Нема дефинисаних 

исхода према важећем 

наставном плану и 

програму 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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2. ДЕМОКРАТИЈА И 

МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ 

У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ   

8 Упознавање са политиком као вештином 

управљања друштвом; оспособљавање за 

демократско мишљење;  

упознавање са функционисањем државних 

институција и органа власти 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА 

ПРАВА И СЛОБОДЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

8 Богаћење знања о људским правима и 

слободама и о улози појединца у 

друштвеном и политичком животу 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И 

ТЕРИТОРИЈАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

8 Упознавање са уставном историјом 

Републике Србије; 

развијање знања о аутономији и локалној 

самоуправи. 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Корелација са другим предметима: 

Историја, социологија,грађанско васпитање 



 

664 

 

Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Техничар хортикултуре/ Зоотехничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 9 Подстицањ ученика ка међусобно 

упознавање 

Подстинање ученика да сагледају 

међусобне сличмости и разлике и 

уваже их 

Анализира своје особине и уме 

да их 

представи другима 

Препозна, анализира сличности 

и разлике унутар групе 

Прихвата друге ученика и 

уважава њихову различитост 

Препозна 

предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију 

по различитим основама . 

препозна последице постојања 

нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене задатке 
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предрасуда 

2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

8 • Оспособљавање ученика за 

комуникацију у групи 

Искаже.образложи и браки 

мишљење аргументима 

Активно слуша 

Дебатује и дискутује на 

неугрожавајући начин. 

уважавајући мишљење других 

Објасни разлику између 

дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине 

настанка г.часина у 

свакодневној комуникацији и 

објасни поспедице које 

изазивају гласине 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене задатке 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗЛЈЕДНИЦИ 

 

18 Оспособљавање ученика за рад у 

групи/тиму и међусобну сарадњу 

Подстицање ученика дасукобе 

рсшавају на конструктиван иачин и 

да иабегавју сукобе 

Оспособљавање ученика да 

препозна примере насиље у својој 

средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености 

групног/тимског рала 

Учествујеу доношењу групних 

одлука  

Разликје могуће облике учешћа 

младих 

 Објасни потрбу,важност 

партииипације младих 

Објасни степене и обликеучешћа 

младих у сакодневном животу 

Објасни разлоге.ток и последице 

сукоба 

Објасни ефекте конфликта наток 

комуникације 

Уочи факторе којн 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 

еукобу. 

Образложи предности 

конструктивног начине 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене задатке 
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решавања сукоба 

Објасни значај посредовања у 

сукобу 

Препозна и објасни врсте 

насиља 

Детектује,акализира узроке 

насиља (у својој средини, међу 

вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља . 

из позииије жртве насиља и из 

позиције посматрача 

Прихвати одговорност за 

сопствено понашање 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност 

 Корелација са другим предметима: 

Историја;  

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке 

за целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета; 

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката 

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

18  

 

У познавање ученика са 

врстама права и природом 

(универзалност, целовитост, 

недељивост) 

У познавање ученика са 

нчинима и механизмима 

заштите права- међународним 

и домаћим документима која 

гарантују остваривање и 

заштиту права сваком 

појединиа 

Сагледавање значаја личног 

• Објасии значење и смисао људских права 

• Разликује врсте људских нрава (линна, 

лолитичка, социјалноекономскал културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

Објасни целовитост и узајамну повезаност 

људских права 

Објасни универзалност и развојностљудских 

права 

Објашњава потребу посебне заштите гграиа 

детета 

Проналази примере и показатеље остваривања и 

кршења л>удских праваа 

Разговор; усмено 

излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром 

на постављене задатке 
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ангажовања у заштити 

сопствених права али и права 

других људи 

 

 

 

 

 

 

Процеми положај појединца и друштвеиих група, 

са аспекта људских права 

Објасни механизме и начине за заштиту људских 

права 

Анализира и тумачи основна међунар и домаћа 

докуменга из области људских права 

Објасни улогу најзначајнијих институција и 

процедуре заштите људских права 

Објасни улогу појединца и група у заштити 

људских права 

2. Планирање и извођење 

акције 

17 Подстииање ученика на 

активну партиципацију у 

животу школе 

Развијање вештина 

планирања 

акције 

 

Идентифнкује проблеме у својој локалној 

заједници/ школи 

Анализира изабране проблеме, изучава их 

Предлаже активкости и дискутује о њима са 

осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука 

Формулише цилеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује их 

 Представи,путем јавне презентације,нацрт акције 

и резултате акције. 

 

Разговор; усмено 

излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

 

 

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. Демократија и политика 5 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије и 

институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља власти у 

демократији 

Објасни појмоведемократија, 

политика, власт, грађански 

живот 

Објасни  разлике демокрацког 

од недемокрацкст начина 

одпучивања 

Објасни разлике непосредие од 

посредне демократије 

Анализира различите начине 

ограничавања власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске 

власти 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

2. Грађанин и друштво 9 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом локалне 

Објасни политичко одређење 

појма грађанин/грађанка 

 

Објасни значај поштовања 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 
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самоуправе 

Сагледавање улоге и 

каракгеристика цивилног друштва 

у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања грађанина/грађанке у 

политици 

закона у демократској држави 

 

Објасни улогу локалне 

самоуправе и послове којима се 

бави 

 

Објасни карактеристике и 

улогу цивилног друштва 

Детектује могућности утицаја 

грађана на власт, правни н 

политичи систем (различите 

форме грађанског удруживања, 

ратличите форме грађанских 

ининнјатива и акција ) 

Детектује н анализира факторе 

који/ ометају/ подстичу 

демократски развој друштва 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

9 Упознавање ученика са суштином 

грађанских, политичких права и 

правом на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа грађана у 

демократском друштву 

Објасни појам људских права 

Наведе врсте људских права и 

објаснн њихов садржај 

Детектују примере 

поштовања/кршења људских 

правау актуелним медијима 

Објасни улогу појединца у 

заштити и оствариању људских 

права 

Објасни појам грађанска 

иницијатива 

Наведе надленсности општине 

и послове којима се бави 

Раликује формалну од 

нефомалне ииицијативе 

Објасни форму и садржај 

формаглног предпога грађанске 

иницијативе 

Објасни структуру, 

функционисање, правила , 

процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све 

процедуре у процесу доношења 

одлука на предлог грађана 

Објасни појам. карактеристике, 

улогу и врсте удруживања 

грађана 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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Идентификује и анализира 

активности и акције удружења 

грађана у својој локалној 

заједници. 

4. Планирање конкретне 

акције 

12 Подстицање и оспособљава за 

планирање заједничких акција и 

пројеката у локалној заједници 

Идентификује проблеме у 

својој локалној заједници 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже акгивности и 

днскутује о њимаа са осталим 

члановима тима 

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише циљеве и кораке 

акције 

Иницира активности ,прати их 

и оцењује их 

Представи,путем јавне 

презентаиију.нацрт акције и 

резултате акције 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су:             

- разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву 

- да се ученици упознају са значајем професионалног развоја уважавајући концепт доживотног образовања 

- да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

- да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

- да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу   

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

-  да се потенцира веза између теорије (права, слободе, једнакост, одговорност, добробит...) и конкретних тренутних 

             или пројектованих потреба ученика с циљем јачања њихових компетенција за живот 

 

 

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.  
Свет информација 

 
 
16 

Упознавање са могучностима које 

Закон о слободном приступу 

информацијама пружа у 

остваривању људских права и 

слобода 

 

Оспособљавање ученика да 

самостално тражи и долази до 

информација од јавног значаја 

 

Разумевање улоге и значаја медија 

у савременом друштву 

 

Развијање критичког односа према 

медијима и информацијама 

Објасни значај права на 

слободан приступ 

информацијама и социјално 

економска права за појединца 

 

Објасни појам јавне 

информације и означи које 

информације од јавног значаја 

грађанин може да добије 

 

Објасни улогу Закона о 

слободном приступу 

информацијама и улогу 

поверника 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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добијеним преко различитих 

медија 
 
 
 

Објасни процедуру подношења 

захтева за приступ 

информацијама од јавног 

значаја 

 

Анализира информације 

добијене које добија преко 

медија 

 

Тражи, пронађе и даје 

информације 

 

Открива примере манипулације 

у медијима 

 

Објасни значај објективности и 

веродостојности  информација 

2. Свет професионалног 

образовања и рада 

16 Да ученик разуме важност 

дефинисања циљева и планирање 

каријере 

 

Развијање вештине тражења 

информација значајних за 

професионално образовање и 

укључивање у свет рада 

 

Оснаживање ученика  да поставља 

циљеве личног развоја и планира 

свој развој 

Поставља циљеве личног 

развоја и планира свој развој 

Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне 

за даљи професионални развој 

Напише личну радну 

биографију 

Представи своје личне 

карактеристике приликом 

разговора са послодавцем 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: Историја,  Српски језик и књижевност,  Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о 

односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програном и начином 

реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном 

школовању 

 

 

- Сагледа садржаје којима ће се 

бавити православни катихизис у 

току 1. године срдњошколског или 

гимназијског образовања 

- Моћи да уочи какво предзнање 

има из Православног катихизиса 

- Бити мотивисан да похађа наставу 

православног катихизиза 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  
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- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Бог Откривења 6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина 

дело љубави Божје, да носи 

стваралачки печат Божји, да 

није случајно настала, нити је 

самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице 

са њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима 

да је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да 

стекну основ за разумевање 

поступности Откривења 

Божјег, као и то да се Његово 

Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава 

у Цркви 

- наведе неке од примера Откривења Бога у 

Библији;  

- разуме и тумачи значење израза homo 

religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету Тројицу у 

богослужбеним текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога као Творца у 

богослужбеним текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави открива 

човеку, позивајући га у заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у богослужењу 

Цркве;  

- промишља о личној одговорности у 

односу према Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење дешава и 

данас у Цркви и свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се 

односи на предмете и познања 

личности;  

- Указати ученицима да су вера 

и поверење предуслови сваког 

знања;  

- Упознати ученике са 

примерима вере и поверења у 

Бога библијских личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање 

- увиди разлику између знања које се 

односи на ствари и познања које се односи 

на личности;  

- препозна да је вера слободан избор човека 

и да се сведочи личним животом;  

- објасни да је богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз Литургију 

и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  
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као лични доживљај Христа у 

Цркви разликује од „знања о 

Богу“.  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Хришћанин – 

човек Цркве 

8 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за 

правилно схватање појма Цркве 

као благодатне заједнице Бога и 

верних која се остварује у 

светој Литургији;  

-Указати ученицима да не 

постоје хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света 

Литургија извор спасења јер се 

у њој остварује пуноћа 

заједнице са Богом.  

- увиди да хришћанин постоји превасходно 

као члан конкретне литургијске заједнице;  

- опише живот парохијске заједнице;  

- објасни у основним цртама  да се 

учешћем у литургијском сабрању ступа на 

пут богопознања;  

- продискутује о православном схватању 

Цркве;  

- схвати да хришћанство подстиче човека 

на одговоран живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свето Писмо – 

књига Цркве 

8 -Упознати ученике са 

настанком и поделом Светог 

Писма;  

- Предочити ученицима да је 

Свето Писмо богонаднута 

књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да 

појме континуитет Божјег 

Откривења у Старом и Новом 

Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог 

Писма неопходна укорењеност 

у животу Цркве.  

- именује различите књиге Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо користећи 

скраћенице, поделе на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог Писма 

садржи у богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог Писма кроз 

лично искуство надахњивања Светим 

Писмом;  

- моћи да наведе неке примере повезаности 

Старог и Новог Завета;  

- моћи да закључи да је Свето Писмо књига 

Цркве, а не појединца.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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6. Хришћански 

живот 

5 -Пружити знање ученицима да 

је подвиг неопходно средство 

за остварење личне заједнице с 

Богом у Христу, у којој ће Бог 

бити извор нашег вечног 

постојања и личног идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и 

црквеног Предања и правилно 

доживљавање православног 

етоса који извире из 

литургијског начина постојања 

људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног 

живота у заједници и 

ослобађања од егоцентризма;  

- Упознати ученике да је 

светост достижна и данас, те да 

није привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање 

ученицима да је човек биће 

смисла;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

- увиди да постоји разлика између 

народног и црквеног предања и да заузме 

став према њима;  

-  уочи да светост живота није могућа без 

истовремене заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани да буду 

свети;  

-  уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног катихизиса 

1. разреда средње школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност   2. Историја   3. Ликовна култура   4. Грађанско вапитање    5. Социологија     6. Филозофија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном 

и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  
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- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Стварање света и 

човека 

7 -Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни 

Бог који слободно из љубави 

ствара свет;  

- Развијање свести код ученика о 

стварању човека по „икони и 

подобију Божјем“, односно као 

слободне личности способне за 

љубав према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све што 

је у њему, створено за вечност, да 

буде причасник вечног Божјег 

живота;  

- Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од Бога 

призван да управља целим 

светом и да га приноси Богу, те 

да се у тој заједници обожи и 

човек и свет.  

 

- интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-  објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије Бога 

зато што је способан за заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници 

са Њим;  

- буде подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-  разликује особености створеног 

и нествореног;  

-  развија одговорност за сопствени 

живот и живот других;  

-  преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељски грех 8  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) састоји 

у одвајању човека и света од 

Бога;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да спасење као 

превазилажење смрти и 

задобијање вечног живота, јесте 

повратак у заједницу с Богом.  

 

 

 

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности учествовања 

у литургијском сабрању за 

сопствено спасење;  

-буде подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-стекне увид у личну одговорност 

за своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје 

спасење.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

-Омогућити ученицима да стекну 

знање о историјском току 

остварења Божјег плана о свету;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се у личности 

Исуса Христа испуњава оно што 

је откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у чему се 

састоји разлика између Цркве као 

богочовечанске заједнице и 

других облика људских 

заједница;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије који сабира и 

избавља народ Божји.  

 

 

 

 

 уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим;  

-схвати на примеру Каина и 

Авеља, и закључи да је свако 

убиство – братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и 

схвати значење појма праслика 

Христа и Цркве као места 

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења;  

- разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у 

историји;  

-развије свест да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање потомства 

дато Аврааму духовног карактера.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свештена историја 

спасења (од Мојсија 

до Христа) 

4 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом 

Завету у личности Господа Исуса 

Христа;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије Који сабира и 

избавља народ Божји;  

- Упознати ученике са значајем 

старозаветног празновања Пасхе 

као праслике молитвеног  

сазна да је старозаветна вера – 

вера у једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

- наведе који старозаветни догађаји 

јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне и 

новозаветне историје;  

-уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног 

библијског смисла;  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 
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сећања на Христово Страдање, 

Васкрсење и Други долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек изграђује 

Црква.  

 

 

-на примеру пророчке делатности, 

увиди значај старања о социјално 

угроженим категоријама друштва;  

- схвати на примеру Израиља, да 

Црква има наднационални 

карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

- знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје;  

- промишља о сопственом месту у 

историји спасења;  

 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Старозаветна 

ризница 

8 Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о незаменљивости 

и вредности сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, смелије 

суочи са грехом самооправдавања 

и сваким грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 2. разреда средње 

школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Географија 4. Екологија 5. Философија 6. Социологија 7. Ликовна култура 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 35 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (будући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима; 

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

 

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. Увод 1 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином реализације 

наставе Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања стекли 

и какве ставове усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у току 

3. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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2. Христос 

истинити Бог и 

истинити човек 

5 Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за наше 

спасење;  

- Протумачити ученицима Христова 

имена: Нови Адам, Месија и 

Емануил;  

- Протумачити ученицима пролог 

Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је Христос потпуни 

Бог и потпуни човек;  

- Упознати ученике са теологијом 

иконе – да се на иконама пројављује 

историјска и есхатолошка димензија.  

 

- разуме значење израза Нови Адам, 

Месија и Емануил, Логос;  

- изложи зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека једини 

Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по Јовану укаже 

на места у којима се говори о Богу као 

Логосу;  

- у основним цртама да опише зашто је 

могуће да се у новозаветној Цркви 

представља Бог;  

- наведе основне разлике између слике 

и иконе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Приближило се 

Царство Божје... 

5 Пружити ученицима основ за 

разумевање да Христос доноси 

Царство Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом 

контексту;  

- Предочити ученицима Христово 

учење о Царству Божјем;  

- Христова проповед има 

универзални карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство Божје заједница 

са Христом;  

-увиди актуелност Христове проповеди;  

-разуме да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

4. Где је Христос 

ту је и Царство 

Божје 

7 - Протумачити ученицима догађај и 

тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

-Упознати ученике да Христос у 

својој Личности обједињује Царску, 

Пророчку и Првосвештеничку 

службу, 

- Подстаћи ученике на размишљање 

-повеже догађај Преображења са 

литургијском песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка трпеза 

израз заједништва;  

-разуме да Христос Тајном Вечером 

установљује начин на који ће 

остваривати заједницу са својим 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 
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да је Христова смрт на Крсту крајњи 

израз љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем Христос 

прослављен као Господ и да је у 

Њему прослављена људска природа;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

- Протумачити ученицима неколико 

новозаветних пневматолошких 

одељака 

ученицима у све дане до свршетка века;  

-разуме да сва радост хришћанске вере 

извире из свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству;  

- причешћујући се, доживљава себе као 

учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи смисао 

Христовог страдања и смрти;  

-објасни да се Христос вазноси на небо 

да би узнео људску природу Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси на небо 

да би наша вера у Христа била слободна  

(а не изнуђена);  

- зна је општење са Христом и данас 

могуће у заједници Духа Светога – у 

Цркви.  

 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот у 

Христу 

5 .  

-Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији 

је живот испуњем безусловном 

љубављу према сваком човеку;  

- Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу 

делатне љубави према Богу и 

ближњима;  

- Упутити ученике да је основни 

смисао хришћанског етоса волети 

друге као што Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима основ за 

разумевање да Христов Закон 

љубави није могуће испуњавати на 

формалан начин.  

 

-разуме да покајање (преумљење) значи 

постављање Царства Божјег за 

приоритет живота;  

-разуме да покајање подстиче човека да 

тражи Царство Божје;  

- зна да истински однос са Богом не сме 

бити формалистички;  

-буде свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

6. Светотајински 

живот Цркве 

5 Христос у својој личности 

обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

- Протумачити ученицима догађај и 

тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

- Подстаћи ученике на размишљање 

да је Христова смрт на Крсту крајњи 

израз љубави Бога према човеку;  

-Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек Крштењем 

и Миропомазањем задобија примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви;  

-схвати да су исповест и покајање 

повратак у наручје Очево и заједницу 

Цркве;  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 
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-Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

еклисиолошку ипостас (црквени 

идентитет);  

- Омогућити ученицима разумевање 

да су Исповест и Покајање 

обновљење благодати Крштења;  

- Указати ученицима да је 

свештеничка служба продужетак 

Христовог служења којим је Он 

спасао свет;  

- Указати ученицима да се учешћем 

у светим Тајнама постаје део Тела 

Христовог;  

-Развијати свест ученика да је света 

Литургија Тајна Божјег присуства у 

свету и уласка у Царство Божје.  

- зна да су службе у Цркви дарови Духа 

Светога;  

-међусобно да разликује различите 

службе у Цркви (епископ, свештеник, 

ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

      7. Новозаветна 

ризница 

7 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног домостроја 

спасења на примеру анафоре 

Василија Великог;  

- Детаљно протумачити ученицима 

молитву Оче наш у контексту 

Литургије;  

- Пружити ученицима основ да 

повежу Христов однос према 

потребитима са харитативном 

делатношћу хришћана данас;  

- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у 

прихватању Христове Тајне нема 

раздора међу људима;  

- Установити обим и квалитет знања 

и разумевања стечених у току 

школске године из Православног 

катихизиса.  

-препозна догађаје из историје спасења 

у Анафори Василија Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска љубав 

своје порекло има у примеру Христове 

љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 3. разреда средње школе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија 

Корелација са другим предметима: 

 Српски језик и књижевност , Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија, Психологија, Социологија, Ликовна култура 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре/Зоотехничар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 31 - - 1 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот;  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

 Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог 

односа према Богу, људима и природи, 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним 

облицима стваралаштва, 

-помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између властите личности и заједнице, и остварењу сусрета са светом (с 

људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друшвом, природом и Богом). 

 

 

 

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. Увод        1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању.  

 

 

 

-сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу 

и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  
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- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. За живот 

света 

6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да Литургија 

преображава свет уносећи у њега 

есхатолошку реалност;  

- Упознати ученике са садржајем 

и структуром свете Литургије;  

- Предочити ученицима значај 

активног учешћа у светој 

Литургији;  

- Нагласити ученицима да су 

хришћани позвани да у свету 

сведоче етос свете Литургије.  

 

- препознаје елементе свете 

Литургије;  

-препозна да је благодатно искуство 

Литургије предокушај Царства 

Божјег;  

-назре космолошки и есхатолошки 

карактер Литургије;  

-тумачи литургијску молитву после 

светог Причешћа;  

-схвати да се Причешћем задобија 

отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег.  

- буде свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу 

и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

3. Историја и 

есхатологија 

у Цркви 

14 -Представити ученицима 

хришћанско схватање историје 

као процес који у есхатону 

задобија свој смисао и испуњење;  

- Упознати ученике са 

најважнијим догађајима из 

историје Цркве;  

- Упознати ученике са 

најзначајнијим елементима 

кирило-методијевске традиције  

- Нагласити ученицима да је 

Светосавље хришћански етос 

српског народа;  

- Упознати ученике да се 

опредељење за Царство Небеско 

изражава на реалан начин: 

сведочењем Христа и личним 

животом;  

- Упознати ученике са 

богатством исихастичке праксе и 

богословља. 

-схвати да историја има есхатолошко 

усмерење;  

-схвати разлог за гоњење хришћана 

у римском царству;  

-схвати да нема суштинске разлике 

између светосавског и хришћанског 

етоса;  

-наброји неке српске светитеље и да 

објасне како су они служили Богу и 

ближњима;  

-доведе у везу виђење таворске 

светлост са исихастичком праксом;  

-буде свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу 

и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика; 

4. Хришћанств

о у 

савременом 

свету 

8 -Омогућити ученицима да 

изграде хришћански став према 

савременом схватању слободе, 

љубави, заједнице...;  

-постане свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу;  

-критички вреднује проблеме 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 
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- Пружити ученицима основ за 

разумевање да хришћанска 

теорија и пракса носе снагу којом 

би могло да се одговори на 

најважнија искушења савременог 

света и човека;  

- Оспособити ученика да 

богословски размишља о 

биоетичким проблемима на 

основу одабраних примера;  

- Упознати ученике са 

различитим богословским 

поимањима болести;  

- Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи ученике да 

се одговорно суочавају са 

егзистенцијалним питањима;  

- Кроз дискусију о проблемима 

моралности у социолошким 

оквирима помоћи ученицима да 

изграде правилан етички став о 

томе;  

- Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 

савременим изазовима;  

- Разговарати са ученицима о 

проблему човекове 

опредмећености у потрошачком 

друштву;  

- Разговарати са ученицима о 

човекој тежњи да пребацује 

одговорност на Бога за зло у 

свету и дати објашњење са 

православног становишта;  

савремене цивилизације у светлу 

искуства Цркве (савремено схватање 

слободе, љубави, другог човека);  

-промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта;  

-схвати да су болести зависности 

последица неиспуњености смислом 

и правим животним садржајима;  

-будесвестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

-будесвестан значаја јединствености, 

вредности и непоновљивости 

сопоствене личности и личности 

других људи;  

-будесвестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

-увиди да је лек против опредмећења 

човека – искуство Цркве и да 

личност не постоји без заједнице 

слободе и љубави;  

-схвати да је насиље немогуће ако је 

други за мене личност.  

 

 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу 

и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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5. Тачно 

изложење 

православне 

вере 

3 -Рекапитулирати и продубити 

знања ученика о основама 

православне вере;  

- Помоћи ученицима да изврше 

синтезу досадашњих знања и 

разумевања о основама 

православне вере;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току циклуса школовања.  

 

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу 

и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Есхатологија, биоетика, етос, етика, космологија, исихазам, мистика 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  

2. Философија  

3. Социологија  

4. Екологија  

5. Биологија  

6. Грађанско васпитање  

7. Историја  

8. Ликовна култура  
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Техничар хортикултуре – Стручни предмети 

 

Р. 

бр. 

 

И ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗР. УКУПНО 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б 

Л 

О 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б 

Л 

О 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б

 

Л

 

О

 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
Б 

Л 

О 

К 

 

РАЗ. Ч. НАСТ. 
БЛ 

ОК 

Б. СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМ ГОДИШ.  СЕДМ

. 

ГОДИШ.  СЕДМ. ГОДИШ

. 

 СЕДМ ГОДИШ.  СЕДМ. ГОДИШ.  

Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  

                          

1 Латински језик 2  70                  2  70   

2 Агрохемија са 
физиологијом биља 

2  70                  2  70   

3 Педологија 2  70                  2  70   

4 Цвећарство      2 1 70 35  2 1 70 3

5 

 2 1 64 32  6 3 204 102  

5 Декоративна 
дендрологија 

     2  70   2  70        4  140   

6 Паркарство           2  70        2  70   

7 Лековито и зачин. биље                2 1 64 32  2 1 64 32  

8 Повртарство           1  35   2  64   3  99   

9 Биодекорација           1 2 35 7

0 

 1 2 32 64  2 4 67 134  

10 Заштита биља           1  35        1  35   

11 Организ. са менаџментом                2  64 60  2  64   

12 Практична настава     60  6  210 60  5  1

7

5 

60  5  160 60  16  545 240 

 УКУПНО Б: 6  210  60 4 7 140 245 60 9 8 315 2

8

0 

60 9 9 288 288 60 28 24 953 813 240 

 УКУПНО А+Б: 27 2 945 70 60 23 7 805 245 60 22 8 770 2

8

0 

60 21 9 672 288 60 93 26 3192 883 240 

 УКУПНО ЧАСОВА 29 1015 60 3

0 

1050 60 3

0 

10

50 

60 30 960 60 119 4075 240 

 В. ИЗБОРНИ (ГВ/ВН): 1  35   1  35   1  35   1  32   4  137   
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Латински језик 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 - - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

-Ученик треба да научи да чита непознат текст на латинском језику 

- Циљ наставе предмета је савладавање стручне терминологије и превођење реченица у оба смера 

-задаци наставе предмета су да ученици:стекну основна граматичка, првенствено морфолошка, знања како би могли да правилно прочитају и уз помоћ речника, преведу 

једноставније латинске реченице, стручне термине и скраћенице 

- овладају одређеним фондом интернационалних речи, пореклом из класичних језика, значајних за даље образовање и школовање  

-овладају стручном терминологијом коју ће користити на стручним предметима 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часов

а 

 

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. Уводни час 2 

Ученик треба да зна када је настао 

латински језик,  да је био универзални 

језик споразумевања у науци и међу 

образованим људима, зашто данас 

учимо латински језик 

Ученику је јасно када је настао латински 

језик, колико дуго је опстао, да је био 

универзални језик споразумевања у науци 

и међу образованим људима, зашто данас 

учимо латински језик 

- 

2. Читање 5 Ученик треба да научи да течно чита 

непознат текст на латинском без 

грешке. 

Ученик може да течно чита непознат текст 

на латинском без грешке. 

Групни рад, усмено 

3. Именице 18 Самостално мења именице по 

падежима, на латинском и српском. да 

одрежује функције речи у реченици да 

се сналази у језичким трансформацијма, 

као и д аих прави 

Ученик се одлично сналази у тексту. 

Самостално мења именице по падежима, на 

латинском и српском. Без проблема 

одређује функције речи у реченици. 

Сналази се у језичким трансформацијама. 

Писмено. рад на тексту. 

Усмено. 

4. Стручна терминологија 

– називи биљака 

7 Ученик треба да научи стручну 

терминологију коју ће користити на 

стручним предметима 

Ученик зна велик део стручних термина на 

латинском језику и примењује их на 

стручним преметима 

Усмено. Писмено. Излагање 

група 
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5. Глаголи 8 Ученик треба дапрепознаје глаголске 

облике, лице и број, у реченици. Зна 

функције глагола и однос са субјектом. 

Треба да мења помоћни глагол. Мења 

глаголе по лицима без помоћи 

литературе. 

Ученик препознаје глаголске облике, лице 

и број, у реченици. Зна функције глагола и 

однос са субјектом. Мења помоћни глагол. 

Мења глаголе по лицима без помоћи 

литературе. 

Писмено, рад на тексту 

6. Предлози, прилози, 

суфикси 

6 Ученик треба да зна предлоге и прилоге 

у тексту и речнику. Повезује их са 

падежима са којима се употребљавају. 

Ученик зна предлоге и прилоге у тексту и 

речнику. Повезује их са падежима са 

којима се употребљавају. Зна велик број 

суфикса који се јаваљају у стручној 

терминологији. 

Рад на тексту. Усмено. 

7. Придеви 8 Ученик препознаје изведене облике 

придева у тексту и речнику. Повезује 

придев са именицом. Препознаје 

компаратив и суперлатив. Мења по 

падежима именицу и придев. 

Ученик препознаје изведене облике 

придева у тексту и речнику. Повезује 

придев са именицом.  Препознаје 

компаратив и суперлатив. Мења по 

падежима именицу и придев. 

Рад на тексту. Писмено. 

Усмено. 

8. Бројеви 6 Ученик треба да зна римске цифре, 

треба да зна да пише римске бројеве, и 

да их користи у пракси 

Ученик зна римске цифре. Бројеве зна 

усмено на латинском. Без проблема их 

самостално чита и пише на латинском. 

Разликује променљиве бројеве. 

Усмено. Писмено. 

9. Заменице 4 Ученик треба да научи личне, присвоје 

и показне заменице да их правилно 

користи 

Ученик без проблема мења заменице по 

падежима. Зна именичку и придевску 

функцију заменице. 

Усмено. рад на тексту. 

10. Писмени задаци 6 Треба да научи д ауз употребу речника 

преведе лакши континуирани текст из 

области хортикултуре 

Ученик без проблема преводи и теже 

реченице. Јасно показује да схвата 

узрочно- последичне везе речи у реченици, 

њихове функције. Има способност језичке 

трансформације. 

 

Писмено. 

Кључни појмови садржаја: 

Стручна терминологија, промена имеица, деклинација, препознавање врста речи, глаголска промена, помоћни глаагол, синтакса реченице, трансформација реченице, 

двосмернопревођење, изреке на латинском језику 

Корелација са другим предметима: 

Корелација се изводи са српским језиком и стручним предметима као што су дендрологија и сродни предмети у области хортикултуре 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Агрохемија са физиологијом биља 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања и васпитања у области пољопривреде, производње и прераде хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Усвајање знања о начину исхране биљака, најпогоднијим облицима хранљивих елемената за раст и развитак биљака и материјама које се        користе за повећање 

плодности земљишта, како би се по јединици површине добили већи приноси; 

- Овладавање одређеним знањима неопходним за разумевање исхране биљака на бази већ стечених знања из хемије и биологије; 

- Схватање хемијског састава, физиологије и начина исхране биљака; 

- Упознавање средине које служе као извори хране за раст и развитак биљака; 

- Упознавање врста, састава и употребе органских и минералних ђубрива; 

- Примењивање стечених знања као основе за боље савлађивање градива из ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства. 

 

 

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. Исхрана биљака 38 - Упознавање ученика са 

хемијским саставом, 

физиологијом и начинима 

исхране биљака. 

- објасни значај воде за биљке; 

- наведе облике воде у биљци; 

- опише органске материје (угљене 

хидрате, беланчевине, масти и уља); 

- објасни аутотрофни и 

хетеротрофни начин исхране; 

- објасни процес фотосинтезе и 

значај кружења елемената за 

фотосинтезу; 

- опише хлорофил и објасни његову 

улогу у процесу фотосинтезе; 

- наведе изворе воде за биљке, 

начине усвајања воде и њено 

кретање кроз биљку; 

- објасни процес транспирације; 

- објасни привремено и трајно 

увенуће биљке; 

- опише утицај вишка воде на 

- праћење остварености исхода; 

- тестови знања 

- усмено испитивање 
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развитак биљке; 

- објасни улогу корена и листа у 

процесу усвајања минералних 

материја; 

- објасни значај и улогу биогених 

(макро и микро) елемената за биљке 

и њихове облике у земљишту; 

- опише симптоме вишка и мањка 

биогених елемената; 

- објасни процес асимилације 

биљака; 

- опише раст и развиће биљака 

2. Ђубрива 16 - Стицање знања о значају 

употребе различитих облика 

ђубрива и њиховог утицаја на 

висину приноса 

пољопривредних култура. 

- наведе органска ђубрива по врсти 

и пореклу; 

- објасни значај употребе органских 

ђубрива у биљној производњи; 

- наведе особине минералних 

ђубрива; 

- опише проста и сложена 

минерална ђубрива; 

- објасни добре и лоше стране 

употребе сложених (мешаних) 

минералних ђубрива; 

- наведе начине израчунавања 

потребне количине ђубрива; 

- објасни коришћење фолијарних и 

бактериолошких ђубрива; 

- наведе разлоге коришћења 

одређених врста ђубрива у односу 

на тип земљишта; 

- израчуна потребну количину 

ђубрива у односу на биљну врсту, 

приступачност важнијих хранљивих 

елемената у земљишту и 

планираног приноса; 

- наведе начине ђубрења земљишта. 

- праћење остварености исхода 

- тестови знања 

- усмено испитивање 

3. Вежбе 16 - Циљ вежби је да допринесе 

потпунијем савлађивању 

градива  

- узме просечан узорак за анализу; 

- одреди саставне делове биљне 

супстанце; 

- одреди квалитативни хемијски 

састав минералних ђубрива и 

њихово детерминисање; 

- израчуна потребну количину 

ђубрива за ђубрење земљишта; 

- одреди хидролитичке киселости 

- праћење остварености исхода 

- дневник вежби 
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земљишта 

 

Кључни појмови садржаја: 

- Хемијски састав биљака; 

- Начини исхране биљака; 

- Снабдевање биљака водом и минерална исхрана; 

- Макро и микро елементи; 

- Дисање, раст и развиће биљака; 

- Отпорности биљака према абиотичким факторима (високим и ниским температурама, суши и реакцији средине) 

- Органска ђубрива 

- Минерална ђубрива; 

- Утврђивање потреба за ђубрењем; 

- Фолијарна и бактериолошка ђубрива; 

- Начини ђубрења земљишта. 

Корелација са другим предметима: 

- Биологија 

- Хемија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Педологија 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања и васпитања у области пољопривреде, производње и прераде хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање ученика са процесима који се обављају у земљишту 

- Схватање процеса образовања земљишта; 

- Упознавање особина земљишта и његове специфичности за биљну производњу 

- Овладавање одређеним знањима неопходним за разумевање процеса који се одвијају у земљишту; 

- Схватање метода проучавања земљишта ради упознавања својства земљишта; 

- Схватање могућности човека у борби са природом, односно да може да је мења и прилагођава својим потребама 

 

 

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. Земљиште 50 - Стицање знања о процесима 

образовања и својствима земљишта  

 

- опише настанак и генезу 

земљишта; 

- наведе минеролошки састав 

земљишта и однос минерала у 

земљишту; 

- наброји и објасни најважније 

особине глине и њен утицај у 

биљној производњи; 

- објасни петрографски састав 

земљине коре 

- опише земљишни раствор као 

чинилац плодности земљишта; 

- објасни реакцију земљишног 

раствора и његов утицај на 

успевање биљака; 

- наведе физичке, водно-физичке, 

физичко-механичке, ваздушне и 

топлотне особине земљишта; 

- дефинише плодност земљишта; 

- праћење остварености  

  исхода 

- тестови знања 

- усмено испитивање 
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- објасни морфологију земљишта; 

2. Систематика земљишта 20 - Стицање знања о типовима 

земљишта и његовој плодности. 

 

- распозна хоризонте земљишта; 

- наброји и опише различите типове 

земљишта, а нарочито типове 

земљишта у окружењу локалне 

средине; 

- наведе мере за поправљање 

плодности земљишта. 

- праћење остварености 

  исхода 

- тестови знања 

- усмено испитивање 

 

Кључни појмови садржаја: 

- Генеза и процеси образовања земљишта; 

- Састав и особине земљишта; 

- Плодност земљишта; 

- Систематика земљишта. 

Корелација са другим предметима: 

-Хемија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Цвећарство 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 35   105 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци:  

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну неопходна знања из цвећарства како би били способни да воде све неопходне фазе технологије у производњи цветних 

врста. 

Задаци наставе овог предмета су: 

- да ученици схвате значај цвећарске производње као све зна чајније и популарније гране у пољопривредној производњи; 

- да се оспособе за стручно извођење радова у непосредној цвећарској производњи; 

- да ученици стекну основна знања о коришћењу цветних вр ста у најразличитије сврхе; 

- да се ученици упознају са објектима и постројењима у цве ћарској производњи; 

- да се код ученика у току обраде наставних садржаја развије и негује љубав према овој врсти производње; 

- да се код ученика развије осећај за лепоту, педантност и ху маност; 

- да се код ученика развија правилан однос према цвећу и природи уопште, како би у даљем самосталном раду имали осећај за улепшавање и чување животне околине; 

- да се ученици оспособе за самостално стручно усавршава ње и самообразовање. 

 

 

 

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. увод 1 да ученици схвате значај цвећарске 

производње као све зна чајније и популарније 

гране у пољопривредној производњи 

 Усмена провера знања 

Тестови знања 

2. Општи део 4 - да се оспособе за стручно извођење радова у 

непосредној цвећарској производњи; 

- да ученици стекну основна знања о 

коришћењу цветних вр ста у најразличитије 

сврхе; 

  Усмена провера знања 

Тестови знања 

3. Објекти и опрема за 

цвећарску производњу  

20 - да се ученици упознају са објектима и 

постројењима у цве ћарској производњи 

  Усмена провера знања 

тест 
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4. Земљишни супстрати 9 Да сер ученици упознају са врстама вртне 

земље које се користе за справљање 

земљишних смеша 

 Усмена провера знања 

тест 

5. хидропонија 1 Да се ученици упознају са могућностима 

гајења биљака у води 

 Усмена провера знања 

тест 

6. Размножавање у 

цвећарској производњи 

16 - да се оспособе за стручно извођење радова у 

непосредној цвећарској производњи 

 Усмена провера знања 

тест 

7. Агротехника у 

цвећарској производњи 

18 - да се оспособе за стручно извођење радова у 

непосредној цвећарској производњи 

 Усмена провера знања 

тест 

8. Посуде и контејнери за 

цвећарској производњи 

1 -да се ученици упознају са посудама за 

цвећарску производњу 

 Усмена провера знања 

Тест 

9. Вежбе 35 - да се оспособе за стручно извођење радова у 

непосредној цвећарској производњи; 

- да ученици стекну основна знања о 

коришћењу цветних вр ста у најразличитије 

сврхе; 

- да се код ученика у току обраде наставних 

садржаја развије и негује љубав према овој 

врсти производње; 

- да се код ученика развије осећај за лепоту, 

педантност и ху маност; 

- да се код ученика развија правилан однос 

према цвећу и природи уопште, како би у 

даљем самосталном раду имали осећај за 

улепшавање и чување животне околине; 

- да се ученици оспособе за самостално 

стручно усавршава ње и самообразовање 

 Усмена провера знања 

Тест 

Дневник вежби 

Кључни појмови садржаја: 

Цвеће, размножавање,посуде, вртна земља 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, агрохемија, расадничарство... 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Цвећарство 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 35   105 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци:  

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну неопходна знања из цвећарства како би били способни да воде све неопходне фазе технологије у производњи цветних 

врста. 

Задаци наставе овог предмета су: 

- да се ученици упознају са основним цветним врстама које се гаје у нашој земљи и у свету; 

- да ученици схвате значај цвећарске производње као све зна чајније и популарније гране у пољопривредној производњи; 

- да се оспособе за стручно извођење радова у непосредној цвећарској производњи; 

- да се упознају са морфологијом појединих цветних врста, како би их могли детерминисати; 

- да ученици стекну основна знања о коришћењу цветних вр ста у најразличитије сврхе; 

- да се код ученика у току обраде наставних садржаја развије и негује љубав према овој врсти производње; 

- да се код ученика развије осећај за лепоту, педантност и ху маност; 

- да се код ученика развија правилан однос према цвећу и природи уопште, како би у даљем самосталном раду имали осећај за улепшавање и чување животне околине; 

- да се ученици оспособе за самостално стручно усавршава ње и самообразовање 

 

 

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. Једногодишње цвеће 19 - да се упознају са морфологијом појединих 

цветних врста, како би их могли 

детерминисати- да се ученици упознају са 

основним цветним врстама које се гаје у 

нашој земљи и у свету; 

 

 Усмена провера знања 

Тест 

2. Двогодишње цвеће 7 - да се упознају са морфологијом појединих 

цветних врста, како би их могли 

детерминисати- да се ученици упознају са 

основним цветним врстама које се гаје у 

нашој земљи и у свету; 

  Усмена провера знања 

Тест 
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3. Перене 18 - да се упознају са морфологијом појединих 

цветних врста, како би их могли 

детерминисати- да се ученици упознају са 

основним цветним врстама које се гаје у 

нашој земљи и у свету; 

 

  Усмена провера знања 

Тест 

4. Луковичасто-

гомољастсе- 

ризоматичне цветне 

врсте 

18 - да се упознају са морфологијом појединих 

цветних врста, како би их могли 

детерминисати- да се ученици упознају са 

основним цветним врстама које се гаје у 

нашој земљи и у свету; 

 

 Усмена провера знања 

тест 

5. Поспешивање за рано 

цветање 

8 - да се оспособе за стручно извођење радова 

у непосредној цвећарској производњи 

 Усмена провера знања 

тест 

6. вежбе 35 да ученици схвате значај цвећарске 

производње као све зна чајније и 

популарније гране у пољопривредној 

производњи; 

- да се оспособе за стручно извођење радова 

у непосредној цвећарској производњи; 

- да се упознају са морфологијом појединих 

цветних врста, како би их могли 

детерминисати 

 Усмена провера знања 

Дневник вежби 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Цвећарство 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32   96 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци:  

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну неопходна знања из цвећарства како би били способни да воде све неопходне фазе технологије у производњи цветних 

врста.  

Задаци наставе овог предмета су:  

- да се ученици упознају са основним цветним врстама које се гаје у нашој земљи и у свету:  

- да ученици схвате значај цвећарске производње као све значајније и популарније гране у пољопривредној производњи; 

- да се оспособе за стручно извођење радова у непосредној цвећарској производњи;  

- да се упознају са морфологијом појединих цветних врста, како би их могли детерминисати;  

- да се упознају са појединим начинима размножавања и гајења разних цветних врста;  

- да ученици стекну основна знања о коришћењу цветних врста у најразличитије сврхе;  

- да се ученици упознају са објектима и постројењима у цвећарској производњи;  

- да се код ученика у току обраде наставних садржаја развије и негује љубав према овој врсти производње;  

- да се код ученика развије осећај за лепоту, педантност и хуманост;  

- да се код ученика развија правилан однос према цвећу и природи уопште, како би у даљем самосталном раду имали осећај за улепшавање и чување животне околине;  

- да се ученици оспособе за самостално стручно усавршавање и самообразовање 

 

 

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. Саксијско цвеће 30 - да се ученици упознају са основним цветним 

врстама које се гаје у нашој земљи и у свету:  

- да ученици схвате значај цвећарске производње 

као све значајније и популарније гране у 

пољопривредној производњи; 

 

 

Усмена провера знања 

Тест 
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2. Цвеће за резање 15 ;- да се ученици упознају са основним цветним 

врстама које се гаје у нашој земљи и у свету:  

- да ученици схвате значај цвећарске производње 

као све значајније и популарније гране у 

пољопривредној производњи; 

  Усмена провера знања 

Тест 

3. Производња садница 

реужа 

9 - да се оспособе за стручно извођење радова у 

непосредној цвећарској производњи;  

- да се упознају са морфологијом појединих 

цветних врста, како би их могли детерминисати;  

- да се упознају са појединим начинима 

размножавања и гајења разних цветних врста;  

  Усмена провера знања 

Тест 

4. Припрема цветног 

материјала за продају 

1 - да се код ученика у току обраде наставних 

садржаја развије и негује љубав према овој врсти 

производње;  

- да се код ученика развије осећај за лепоту, 

педантност и хуманост 

 Усмена провера знања 

Тест знања 

5. Цветно семенарство 9 да се упознају са појединим начинима 

размножавања и гајења разних цветних врста;  

- да ученици стекну основна знања о коришћењу 

цветних врста у најразличитије сврхе 

 Усмена провера знања 

Тест знања 

6. вежбе 32 - да се код ученика у току обраде наставних 

садржаја развије и негује љубав према овој врсти 

производње;  

- да се код ученика развије осећај за лепоту, 

педантност и хуманост;  

- да се код ученика развија правилан однос према 

цвећу и природи уопште, како би у даљем 

самосталном раду имали осећај за улепшавање и 

чување животне околине;  

- да се ученици оспособе за самостално стручно 

усавршавање и самообразовање. 

 Усмено оцењивање 

Тест знања 

Дневник вежбиСа 

Кључни појмови садржаја: 

Саксијске биљке, резани цвет, семе... 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, педологија, агрохемија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Декоративна дендрологија 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци:  

Циљ наставе овог предмета је да ученици усвоје неопходна знања из декоративне дендрологије и савремене расадничке производње и да се оспособе за примену стечених 

знања у пракси.  

Задаци наставе су:  

- да се ученици упознају са декоративним, биолошким и еколошким особинама дендролошких врста најчешће заступљених у нашем подручју;  

- да овладају неопходним техникама савремене расадничке производње како би успешно производили висококвалитетни расаднички материјал. 

 

 

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. Општи део 5 - да се ученици упознају са 

декоративним, биолошким и еколошким 

особинама дендролошких врста најчешће 

заступљених у нашем подручју 

- 

 

Усмена провера знања 

Тест 

2. Посебни део 65 - да се ученици упознају са 

декоративним, биолошким и еколошким 

особинама дендролошких врста најчешће 

заступљених у нашем подручју; 

  Усмена провера знања 

Тест 

Кључни појмови садржаја: 

Дрво, жбун, полужбун, повијуша 

Корелација са другим предметима: 

биологија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Декоративна дендрологија 

Разред: Трећи  

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. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Ученици се упознају са декоративним, биолошким и еколошким особинама дендролошких врста најчешће заступљених у нашем подручју  

- Ученици треба да овладају неопходним техникама савремене расадничке производње како би успешно производили висококвалитетни расаднички материјал 

 

 

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. Организација расадника 5 • Стицање знања о формирању 

расадника 

• Стицање знања о условима 

средине 

• Стицање знања о одељку за 

размножавање 

• Стицање знања о 

непродуктивном длеу 

расадника 

• Опише појам расадника 

• Наброји и опише делове 

расадника 

• Опише одељак за 

размножавање 

• Наведе непродуктивне делове 

расадника 

• Усмене провере знања 

• Тест знања 

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 

2. Размножавање  16 • Стицање знања о појму и 

значају  

• Стицање знања о 

генеративном начину 

размножавања 

дендролошких врста 

• Стицање знања о 

вегетативном начину 

дендролошких врста 

• Оспособљавање ученика за 

размножавање 

дендролошких врста 

• Опише делове семена  

• Објасни сетву семена 

• Наброји и опише вегетативне 

начине размножавања 

 

• Усмене провере знања 

• Тест знања 

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 

3. Планирање производње, 

припрема рада, техника 

16 • Стицање знања о појму и 

значају 

• Опише појам планирања 

производње, припреме и 

• Усмене провере знања 

• Тест знања 
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рада • Стицање знања о радовима у 

сејалишту до појаве поника 

• Стицање знања о радовима 

после појаве поника 

• Стицање знања о вађењу, 

сортирању и чувању 

извађених садница 

• Стицање знања о припреми 

садног материјала за продају  

 

технике рада 

• Наброји и опише радове до 

појаве поника у сејалишту 

• Наброји и опише радове 

после појаве поника у 

сејалишту 

• Објасни вађење, сортирање и 

чување извађених садница 

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 

4. Производња садница у 

судовима 

5 • Стицање знања о појму, 

значају и примени 

• Стицање знања о врстама 

контејнера 

• Стицање знања о савременим 

контејнерским системима 

• Опише појам производње 

садница у судовима 

• Наброји и опише врсте 

контејнера 

• Наброји и опише савремене 

контејнерске системе 

• Усмене провере знања 

• Тест знања 

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 

5. Технологија производње 

појединих врста и форми 

26 • Стицање знања о 

технологијама производње 

дендролошких врста 

• Оспособљавање ученика за 

производњу дендролошких 

врста 

 

• Опише појам технологије 

производње 

• Наброји и опише начине 

производње појединих врста 

и форми 

• Наведе услове сакупљања и  

чувања семена 

• Сеје семе појединих врста и 

форми 

• Усмене провере знања 

• Тест знања 

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 

Кључни појмови садржаја: 

Расадник, размножавање дендролошких врста 

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, Агрохемија, Педологија, Паркарство, Биологија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Паркарство 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци:  

Циљ наставе предмета паркарство је да ученици усвоје знања из подизања и неге зелених површина. 

Задаци наставе овог предмета су: 

- стицање потребних знања о зеленим површинама и њихо вим врстама са посебним освртом на паркове; 

- оспособљавање за рад на подизању, нези и одржавању зеле них површина; 

- развијање љубави према хортикултури и оспособљавање за самостално стручно усавршавање и самообразовање; 

- оспособљавање за рад на заштити човекове средине 

 

 

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. Увод 4 Упознавање ученика са историјатом вртне 

уметности  

 Усмена провера знања 

Тест 

2. Зелене површине градова 

и насеља 

10 Стицање потребних знања о зеленим 

површинама и њиховим врстама. 

 Изучава се екологија, односно како вртови 

и паркови утичу на ми кроклиму градова и 

насеља. Такође се ученици упознају са 

класификацијом зелених површина, наводе 

примере из најближе њихове околине - 

препознају поједине категорије зелених 

површина. 

 

  Усмена провера знања 

Тест 

3. Земљани радови 4 -дају се решења за поправку неких 

недостатака код појединих типова 

земљишта. Посебно обрадити проблем суви 

шних вода и њихово одвођење. 

 

  Усмена провера знања 

Тест 
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4. Вртно-архитектонски 

елементи 

4 -ученици се упознају са још неким неживим 

елементима врта или парка. 

 

 Усмена провера знања 

Тест 

5. Изградња стаза и 

саобраћајница 

6 - фазе при изради једноставних стаза у врту 

или парку. 

 Усмена провера знања 

Тест 

6. Зидарски радови 6 - оспособљавање ученика за рад на 

подизању зелених површина 

 Усмена провера знања 

Тест 

7. Тесарски радови 2 ученици се теоријски упознају са врстама 

грађе. 

 

 Усмена провера знања 

Тест 

8. Подизање зелених 

површина 

28  -уводи ученике у  

процес подизања неке зелене површине: 

 Усмена провера знања 

Тест 

9. Одржавање зелених 

површина 

10 оспособљавање за рад на  нези и одржавању 

зеле них површина; 

- развијање љубави према хортикултури и 

оспособљавање за самостално стручно 

усавршавање и самообразовање; 

 

 Усмена провера знања 

Тест 

Кључни појмови садржаја: 

парк 

Корелација са другим предметима: 

 Декоративна дендрологија, цвећарство, расадничарство, педологија... 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Лековито и зачинско биље 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32 - - 96 

Недељни фонд часова: 2 1 - - 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе предмета лековито и зачинско биље је да се ученици упознају с лековитим биљем, њиховим скупљањем, начину гајења важнијих култура, њихове примене, као 

и да им стечена знања буду основа за даље стручно усавршавање.  

Задаци наставе су:  

- упознавање ученика са морфолошким особинама лековитог биља, њиховом производњом, могућностима и применом у пракси;  

- да ученици стекну неопходна знања везана за производњу високо квалитетне "дроге" као и за скупљање исте у природи;  

- да ученици са разумевањем примењују стечена знања и да шире културу гајења и коришћења лековитог и зачинског биља;  

- код ученика развити значај производње еколошки исправног лековитог и зачинског биља.  

 

 

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. Општи део 22 - да ученици стекну неопходна знања везана за 

производњу високо квалитетне "дроге" као и за 

скупљање исте у природи; 

 - усмено оцењивање 

- тест знања 

2. Посебан део 42 - упознавање ученика са морфолошким особинама 

лековитог биља, њиховом производњом, могућностима 

и применом у пракси; 

 - усмено оцењивање 

- тест знања 

3. Вежбе 32  -  да ученици са разумевањем примењују стечена знања и 

да шире културу гајења и коришћења лековитог и 

зачинског биља;  

-  код ученика развити значај производње еколошки 

исправног лековитог и зачинског биља. 

 - усмено оцењивање 

-дневник вежби 

Кључни појмови садржаја: Лековитост, сакупљање, сушење, гајење, производња, врста 

Корелација са другим предметима: Цвећарство, дендрологија 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Повртарство 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања и васпитања у области пољопривреде, производње и прераде хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о примени агротехничких мера у повртарској производњи 

- Да се ученици оспособе за непосредан рад у условима повртарске производње 

- Оспособљавање ученика за самостално стручно усавршавање и самообразовање 

- Стицање знања о значају и биолошким основама органске пољопривреде 

 

 

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. Услови за оснивање 

повртарских површина 

9 - Оспособљавање ученика за 

оснивање повртарских површина 

- разуме значај и узајамну повезаност 

вегетационих чинилаца у 

пољопривредној производњи; 

 

- праћење остварености исхода; 

- тестови знања; 

- усмено испитивање; 

2. Објекти за производњу 

расада и производња 

расада повртарских 

култура 

12 - Оспособљавање ученика за  

обављање сетве и производње 

расада повртарских култура; 

 

- опише предности гајења расада у 

заштићеном простору; 

- распознаје семена повртарских 

култура; 

- опише значај припреме семена за 

сетву и објасни различите начине 

сетве;  

 

 

3. Мере неге повртарских 

култура 

8 - Оспособљавање ученика за 

примену  мера неге у производњи 

повртарских култура; 

 

 

- дефинише значај благовремене 

примене  неге усева у циљу 

постизања високих и стабилних 

приноса; 

 

- праћење остварености исхода; 

- тестови знања; 

- усмено испитивање; 

4. Берба,складиштење и 

плодоред у повртарству 

6 - Оспособљавање ученика за 

примену плодореда; 

- Оспособљавање ученика за 

обављање бербе, транспорта, 

- утврди моменат убирања 

повртарских култура и препозна 

различите фазе зрелости; 

-опише специфичности убирања и 

- праћење остварености исхода; 

- тестови знања; 

- усмено испитивање; 
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складиштења и чувања 

повртарских производа. 

 

чувања повртарских култура; 

- дефинише значај примене и начин 

планирања плодореда у повртарској 

производњи; 

 

Кључни појмови садржаја: 

-Природни услови успевања биљака; 

-Обрада и ђубрење земљишта; 

-Семе и сетва; 

-Нега цвећарских и  повртарских култура; 

-Убирање и чување повртарских култура;   

-Плодоред; 

-Производња расада и избор места. 

Корелација са другим предметима: 

– Педологија; 

– Агрохемија са физиологијом биља; 

– Заштита биља; 

– Наводњавање; 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Повртарство 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања и васпитања у области пољопривреде, производње и прераде хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Да ученици упознају и овладају знањем повртарских култура, начином њиховог узгајања у савременим условима производње, како би се у непосредној производњи 

остварили високи приноси 

- Да ученици упознају морфолошке и биолошке особине повртарских култура 

- Стицање знања о примени агротехничких мера у повртарској производњи 

- Да се ученици оспособе за непосредан рад у условима повртарске производње 

- Оспособљавање ученика за самостално стручно усавршавање и самообразовање 

 

 

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. Посебно повртарство 64 - Оспособљавање ученика 

за   примену технологије 

гајења повртарских култура.  

 

- дефинише значај гајења повртарских култура; 

- наведе најзначајније повртарске културе и којој 

групи поврћа припада; 

- дефинише земљишне супстрате; 

- дефинише технологију производње 

(агротехнику) повртарских култура; 

 

- праћење остварености 

исхода 

- тестови знања 

- усмено испитивање 

Кључни појмови садржаја: 

- Значај и класификација поврћа;  Купусњаче;Лиснато поврће;Лукови;Коренасто поврће; Поврће са меснатим плодовима. 

Корелација са другим предметима: 

- Педологија; Агрохемија са физиологијом биља; Заштита биља; Наводњавање. 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Биодекорација 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 70   105 

Недељни фонд часова: 1 2   

Општи циљеви и задаци: 

Општи циљеви и задаци:  

 Циљ наставе предмета биодекорација је да ученици стекну неопходна знања из основа аранжирања према захтевима савременог човека и да се оспособе за примену 

стечених знања у пракси.  

Задаци наставе су:  

- да ученици упознају биолошка, еколошка и декоративна својства биљног материјала које ће најчешће користити при биодекорацији;  

- да овладају неопходним техникама аранжирања цвећа, са посебним освртом на стилове икебане - древне јапанске уметности аранжирања цвећа;  

- развијање осећаја за лепо. 

 

 

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. Општи део 7 - да ученици упознају биолошка, 

еколошка и декоративна својства 

биљног материјала које ће 

најчешће користити при 

биодекорацији; 

-препозна и опише биљни 

материјал за аранжирање; 

-наведе и опише прибор, 

алат,посуде и помоћна средства 

која се користе код припреме 

биљног материјала за 

аранжирање 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

2. Специјални део 28 - да овладају неопходним 

техникама аранжирања цвећа, са 

посебним освртом на стилове 

икебане - древне јапанске 

уметности аранжирања цвећа; 

-дефинише икебану и објасни 

сврху икебане у Јапану 

-наведе и опише главне гране у 

икебани 

-наведе начин за израчунавање 

дужине три главне гране  

-наведе и опише Морибана и 

Нагеире облике аранжирања 

- усмено оцењивање 

- тест знања 
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3. Вежбе 70 - да овладају неопходним 

техникама аранжирања цвећа, са 

посебним освртом на стилове 

икебане - древне јапанске 

уметности аранжирања цвећа;  

- развијање осећаја за лепо 

-да израчуна дужине и уочи 

положај главних и споредних 

грана у икебани, у зависности 

од   

стила аранжирања; 

- да изради аранжман у 

Морибана и Нагеире стилу 

- усмене провере знања; 

-тест знања; 

-тест практичних вештина; 

-праћење и контрола вођења дневника 

вежби 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, декоративна дендрологија, ликовна култура 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Биодекорација 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 64   94 

Недељни фонд часова: 1 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци:  

 Циљ наставе предмета биодекорација је да ученици стекну неопходна знања из основа аранжирања према захтевима савременог човека и да се оспособе за примену 

стечених знања у пракси.  

Задаци наставе су:  

- да ученици упознају биолошка, еколошка и декоративна својства биљног материјала које ће најчешће користити при биодекорацији;  

- да овладају неопходним техникама аранжирања цвећа, са посебним освртом на стилове икебане - древне јапанске уметности аранжирања цвећа;  

- развијање осећаја за лепо. 

 

 

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. Аранжмани од резаног 

цвећа и примена 

6 - да ученици упознају биолошка, 

еколошка и декоративна својства 

биљног материјала које ће 

најчешће користити   

-наведе и опише врсте 

аранжмана према месту 

постављања; 

- наведе и опише врсте букета 

и аранжмана 

Усмена провера знања 

Тест 

2. Аранжирање специјалне 

намене 

6 - да овладају неопходним 

техникама аранжирања цвећа, са 

посебним освртом на стилове 

икебане - древне јапанске 

уметности аранжирања цвећа; 

-наведе и опише аранжмане од 

цвећа и другог материјала; 

-наведе и опише врсте сувог 

цвећа и поступак аранжирања; 

-наведе и опише врсте 

аранжмана за разне празнике 

Усмена провера знања 

Тест 

3. Аранжирање жардињера 2 - да овладају неопходним 

техникама аранжирања цвећа, са 

посебним освртом на стилове 

икебане - древне јапанске 

уметности аранжирања цвећа; 

-да наведе и опише врсте 

биљног материјала за 

аранжирање жардињера  

-да опише и одабере 

жардињере за аранжирање  

Усмена провера знања 

Тест 
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4. Бонсаи 3 - да овладају неопходним 

техникама аранжирања цвећа, са 

посебним освртом на стилове 

икебане - древне јапанске 

уметности аранжирања цвећа; 

-да наведе биљни материјал за 

израду бонсаиа 

-да опише поступак израде 

бонсаиа 

Усмена провера знања 

Тест 

5. хидрокултура 3 - да овладају неопходним 

техникама аранжирања цвећа, са 

посебним освртом на стилове 

икебане - древне јапанске 

уметности аранжирања цвећа;  

- развијање осећаја за лепо. 

- да наведе биљни материјал за 

хидрокултуру; 

-да опише посуде за гајење 

биљака у води; 

- да опише поступак садње и 

мере неговања биљака у 

хидрокултури 

Усмена провера знања 

Тест 

6. вежбе 64 - да овладају неопходним 

техникама аранжирања цвећа, са 

посебним освртом на стилове 

икебане - древне јапанске 

уметности аранжирања цвећа;  

- развијање осећаја за лепо. 

-врши избор посуда у 

зависности од намене 

аранжмана; 

-суши биљни материјал; 

-направи подлогу за садњу у 

врту у боци, тераријум; 

 

Усмена провера знања 

Тест 

Праћење и контрола вођења дневника 

вежби 

Кључни појмови садржаја: 

Аранжман, икебана, врт у боци, тераријум 

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, декоративна дендрологија, ликовна култура 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Заштита биља 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму Пољопривреда, производња и прерада хране..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013  

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање основних знања о биљним болестима, њиховим изазивача, типовима, начинима настајања биљних болести и њиховој штетности; 

- Стицање основних знања о биљним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавања  

- Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њихове примене; 

- Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама извођења 

- Стицање основних знања из заштите цвећа и украсног биља 

 

 

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. Општи појмови о 

биљним болестима 

       4 Стицање основних знања о 

биљним болестима, типовима, 

начинима настајања биљних 

болести и њиховој штетности 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

2. Општи појмови о 

штеточинама 

        4 Стицање основних знања о 

биљним 

штеточинам,типовима,време-ну и 

динамици настајања оштећења и 

њиховом препознавању 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

3. Мере заштите биља         4 Стицање основних  знања о мерама 

заштите биља, њиховој 

примени,значају и вештинама 

извођења 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

4. Пестициди         5 Стицање знања о пестицидима, 

начину,времену и ефектима 

њихове примене 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 
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5. Дезинфекција         4 Стицање знања  о 

дезинфекцији,начину, времену,и 

ефектима дезинфекције 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

6. Болести и штеточине        14 Стицање знања о  најважнијим 

болестима и штеточинама 

ружа,украсног шибља и 

дрвећа,травних површина, 

складишта и њихово сузбијање 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

Кључни појмови садржаја: 

Биљне болести, штеточине, пестициди,дезинфекција мере заштите биља 

Корелација са другим предметима: 

Биологија,хемија,цвећарство,декоративна дендрологија,паркарство,повртарсво, лековито биље 
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Образовни профил: Техничар холтикултуре 

Назив предмета: Организација са менаџментом 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5 од 20. мај 2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-  упознавање ученика са основним појмовима организације производње и продаје у циљу стицања бољих резултата пословања као и принципима менаџмента у 

условима савремене производње 

– упознавање основних друштвених обележја техничког и технолошког процеса како би усвојили потребна знања, хтења и навике засноване на савременим 

достигнућима науке и технике 

– схватање потребе заштите на раду, њеног хуманитарног и економског значаја и развијање свести о важности културе рада и очувања животне средине 

– стицање знања о начину организовања производње и продаје 

– стицање знања о менаџменту, лидерству, информационим технологијама у пословању 

– упознавање ученика са функцијом менаџмента, менаџментом у условима кризе и менаџментом будућности 

– стицање неопходних знања о основним појмовима о предузетништву 

– стицање знања о профилу успешног предузетника; 

– упознавање ученика са правним и економским оквирима пословања 

 

 

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. Увод у предмет  1 -значај и задатак предмета, основни елементи 

производње 

У службеном гласнику 

нису назначени исходи. 

-праћење остварености 

исхода 

-тестови знања 

-усмено испитивање 
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2. Носиоци привређивања 4 -појам привреде, појам предузећа, врста предузећа, 

подела предузећа, оснивање и престанак рада 

предузећа 

  

3. Средства предузећа 4 -врсте средстава, основна средства, обртна 

средства, средства посебних намена, извори 

средстава 

  

4. Улагања у производњу 4 -појам и врсте утрошка, трошкови елемената 

производње и калкулације 

  

5. Ефикасност пословања 4 -психофизичка ефикасност и субјективни фактори 

повреда на раду, предуслови подизања 

ефикасности пословања (научно-технички прогрес, 

аутоматизована производња, рационализација, 

модернизација и реконструкција) превентивна 

заштита на раду, време рада и одмора, микроклима, 

осветљеност, бука, прашина, штетне материје и 

зрачење 

 

6. Резултати пословања 5 -физички обим производње, укупан приход, добит, 

зарада запослених 

-економски принципи (принцип економичности, 

продуктивности и рентабилности) 

 

7. Привредна евиденција  3 -изворни документи, евиденција рада, материјала и 

готових производа 

 

8. Ивентарисање 1 -појам, задаци и врсте инвентарисања, припрема и 

организација инвентарисања 

 

9. Организација 

производње и продаје 

10 -организација земљишне територије, организација 

плодореда, специјализација производње, 

интензивност производње, организација извођења 

важнијих радних процеса у хортикултури  

-стандардизација производње – ИСО-9001. 

 -продавнице – цвећаре (локација, унутрашњи 

изглед цвећаре и основне функције цвећаре) 

-техника припреме продаје и продаја (набавка, 

распакивање робе, сортирање и класирање робе, 
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стављање ознака на робу и чување робе), 

складиште (радни процеси у складишту и 

документација складишта и продавнице, 

манипулисање робом у складишту) 

-рекламација (рекламација добављачима, 

рекламација на квалитет и количину, рекламација 

купаца) 

10. Принципи менаџмента 20 -еволуција научне мисли у области менаџмента, 

управљање у пословним системима, одлучивање у 

функцији управљања, руковођење – менаџмент 

пословним системима, функције менаџмента и 

планирање, менаџмент у условима кризе, 

менаџмент будућности 

-стилови у менаџменту (предузетник као менаџер)  

-основна знања о управљању и лидерству 

-услуга у менаџменту 

-информационе технологије у пословању 

 

11. Основни појмови о 

предузетништву 

4 -појам предузетништва и предузетника 

-фактори који утичу на предузетништво 

-област примене предузетништва 

-нова и постојећа предузећа  

-елементи предузетничког процеса 

 

12. Профил успешног 

предузетника 

4 -особине и типови предузетник 

-мотиви предузетника  

-класификација предузетника према креативности 

и стручности 

-предузетник лидер 

-управљање људским ресурсима 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Практична настава 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:   60  60 

Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци:  

Циљ практичне наставе је оспособљавање ученика за само сталан рад у области хортикултуре.  

Задаци наставе овог предмета су: 

- оспособљавање ученика за поједине радне операције у хор тикултурној производњи; 

- проширивање практичних знања из технологије производ ње цвећа и садног материјала; 

- развијање љубави према гајењу цвећа и украсног биља; 

- стицање радних навика и способности за обављање радних процеса у материјалној производњи; 

- стицање самосталности у руковању ручним алатом, опре мом и механизацијом 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часов

а 

 

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. Настава у блоку 60 Циљ практичне наставе је оспособљавање ученика за само сталан рад у 

области хортикултуре.  

Задаци наставе овог предмета су: 

- оспособљавање ученика за поједине радне операције у хор 

тикултурној производњи; 

- проширивање практичних знања из технологије производ ње цвећа и 

садног материјала; 

- развијање љубави према гајењу цвећа и украсног биља; 

- стицање радних навика и способности за обављање радних процеса у 

материјалној производњи; 

- стицање самосталности у руковању ручним алатом, опре мом и 

механизацијом 

 

 

Усмена провера знања 

Дневник праксе 

Корелација са другим предметима: 

Агрохемија, педологија, цвећарство 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Практична настава 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:   60 210 270 

Недељни фонд часова:    6 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ практичне наставе је оспособљавање ученика за само сталан рад у области хортикултуре.  

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 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. цвећарство 130 - оспособљавање ученика за поједине 

радне операције у хор тикултурној 

производњи; 

- проширивање практичних знања из 

технологије производ ње цвећа и 

садног материјала; 

- развијање љубави према гајењу 

цвећа и украсног биља; 

- стицање радних навика и 

способности за обављање радних 

процеса у материјалној производњи; 

 

 У току полугодишта ученици, 

најмање, четири пута треба да буду 

оцењени из практичне обуке. Оцену 

треба формирати на основу показаних 

знања и умења и свеукупног односа и 

понашања ученика на практичној 

обуци. 

Стручна већа школе дужна су да пре 

почетка реализације про  

грама практичне обуке сачине 

норматив знања, умења и практичне  

оспособљености ученика. Наиме овим 

нормативом треба да се од  

реди неопходна (минимална) знања, 

умења и способности које уче  

ници треба да поседују да би 

добили одговарајућу позитивну 

оцену 

2. Декоративна 

дендрологија 

80 ;- оспособљавање ученика за поједине 

радне операције у хор тикултурној 

производњи; 

- проширивање практичних знања из 

технологије производ ње цвећа и 

  У току полугодишта ученици, 

најмање, четири пута треба да буду 

оцењени из практичне обуке. Оцену 

треба формирати на основу показаних 

знања и умења и свеукупног односа и 
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садног материјала; 

- развијање љубави према гајењу 

цвећа и украсног биља; 

- стицање радних навика и 

способности за обављање радних 

процеса у материјалној производњи; 

 

понашања ученика на практичној 

обуци. 

Стручна већа школе дужна су да пре 

почетка реализације про  

грама практичне обуке сачине 

норматив знања, умења и практичне  

оспособљености ученика. Наиме овим 

нормативом треба да се од  

реди неопходна (минимална) знања, 

умења и способности које уче  

ници треба да поседују да би добили 

одговарајућу позитивну оцену 

3. Настава у блоку 60 ;- оспособљавање ученика за поједине 

радне операције у хор тикултурној 

производњи; 

- проширивање практичних знања из 

технологије производ ње цвећа и 

садног материјала; 

- развијање љубави према гајењу 

цвећа и украсног биља; 

- стицање радних навика и 

способности за обављање радних 

процеса у материјалној производњи; 

- стицање самосталности у руковању 

ручним алатом, опре мом и 

механизацијом 

  У току полугодишта ученици, 

најмање, четири пута треба да буду 

оцењени из практичне обуке. Оцену 

треба формирати на основу показаних 

знања и умења и свеукупног односа и 

понашања ученика на практичној 

обуци. 

Стручна већа школе дужна су да пре 

почетка реализације про  

грама практичне обуке сачине 

норматив знања, умења и практичне  

оспособљености ученика. Наиме овим 

нормативом треба да се од  

реди неопходна (минимална) знања, 

умења и способности које уче  

ници треба да поседују да би добили 

одговарајућу позитивну оцену 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Назив предмета: Практична настава 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:   60 175 235 

Недељни фонд часова:    5 

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци:  

Циљ практичне наставе је оспособљавање ученика за самосталан рад у области хортикултуре.  

Задаци наставе су:  

- оспособљавање ученика за поједине радне операције у хортикултурној производњи;  

- проширивање практичних знања из технологије производње цвећа и садног материјала;  

- развијање љубави према гајењу цвећа и украсног биља;  

- стицање радних навика и способности за обављање радних процеса у материјалној 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. Цвећарство 35 - оспособљавање ученика за поједине радне операције у 

хортикултурној производњи;  

- проширивање практичних знања из технологије 

производње цвећа и садног материјала;  

- развијање љубави према гајењу цвећа и украсног биља;  

- стицање радних навика и способности за обављање 

радних процеса у материјалној производњи 

 Тест провере практичних 

вештина 

Дневник практичног рада 

 2. биодекорација 35 - оспособљавање ученика за поједине радне операције у 

хортикултурној производњи;  

- проширивање практичних знања из технологије 

производње цвећа и садног материјала;  

- развијање љубави према гајењу цвећа и украсног биља;  

- стицање радних навика и способности за обављање 

радних процеса у материјалној производњи; 

  Тест провере практичних 

вештина 

Дневник практичног рада 
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3. Декоративна 

дендрологија 

35 - оспособљавање ученика за поједине радне операције у 

хортикултурној производњи;  

- проширивање практичних знања из технологије 

производње цвећа и садног материјала;  

- развијање љубави према гајењу цвећа и украсног биља;  

- стицање радних навика и способности за обављање 

радних процеса у материјалној производњи.; 

  Тест провере практичних 

вештина 

Дневник практичног рада 

4. Перкарство 35 - оспособљавање ученика за поједине радне операције у 

хортикултурној производњи;  

- проширивање практичних знања из технологије 

производње цвећа и садног материјала;  

- развијање љубави према гајењу цвећа и украсног биља;  

- стицање радних навика и способности за обављање 

радних процеса у материјалној производњи 

 Тест практичних вештина 

Дневник практичног рада 

5. Повртарство 35 - оспособљавање ученика за поједине радне операције у 

хортикултурној производњи;  

- проширивање практичних знања из технологије 

производње цвећа и садног материјала;  

- стицање радних навика и способности за обављање 

радних процеса у материјалној производњи 

 Тест практичних вештина 

Дневник практичног рада 

6. Настава у блоку 60 - оспособљавање ученика за поједине радне операције у 

хортикултурној производњи;  

- проширивање практичних знања из технологије 

производње цвећа и садног материјала;  

- развијање љубави према гајењу цвећа и украсног биља;  

- стицање радних навика и способности за обављање 

радних процеса у материјалној производњи. 

 Тест провере практичних 

вештина 

Дневник практичног рада 

Корелација са другим предметима: 

Агрохемија, биологија  
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Наставни план Зоотехничар– Стручни предмети 

 

 

 
Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
(теорија, вежбе, практична настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно 
часовна 
настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно 
часовна 
настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно 
часовна 
настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно 
часовна 
настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно 
часовна 
настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕ

ЉНО 

ГОДИШ

ЊЕ 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШ

ЊЕ 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШ

ЊЕ 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШ

ЊЕ 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШ

ЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Латински језик 2  70                  2  70   

2. Анатомија и физиологија 5  175                  5  175   

3. Зоохигијена 2  70                  2  70   

4. Сточарство      2 1 70 35  2 1 70 35  2 1 64 32  6 3 204 102  

5. 
Производња сточне хране са 

исхраном 

     
2 1 70 35 

           
2 1 70 35 

 

6. Исхрана домаћих животиња           2 1 70 35  2 1 64 32  4 2 134 87  

7. Рибарство           1 1 35 35       1 1 35 35  

8. Пољопривредна техника           2 1 70 35       2 1 70 35  

9. Пчеларство           1 1 35 35       1 1 35 35  

10. Спортско коњарство                1 2 32 64  1 2 32 64  

11. Месоједи и мале животиње                2 1 64 32  2 1 64 32  

12. Организација са менаџментом                2  64   2  64   

13. Практична настава     60  6  210 60  5  175 60  4  128 60  15  513 240 

Укупно Б: 9  315  60 4 8 140 280 60 8 10 280 350 60 9 9 288 288 60 30 27 1023 918 240 

Укупно Б: 9 315 60 12 420 60 18 630 60 18 576 60 57 1941 240 

Укупно А + Б: 30 2 1050 70 60 23 8 805 280 60 21 10 735 350 60 21 9 672 288 60 95 29 3262 988 250 

Укупно А + Б: 32 1120 60 31 1085 60 31 1085 60 30 960 60 124 4250 240 

Укупно часова: 32 1180 31 1145 31 1145 30 1020 124 4490 
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Образовни профил: Зоотехничари 

Назив предмета: Латински језик 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 - - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

-Ученик треба да научи да чита непознат текст на латинском језику 

- Циљ наставе предмета је савладавање стручне терминологије и превођење реченица у оба смера 

-задаци наставе предмета су да ученици:стекну основна граматичка, првенствено морфолошка, знања како би могли да правилно прочитају и уз помоћ речника, преведу 

једноставније латинске реченице, стручне термине и скраћенице 

- овладају одређеним фондом интернационалних речи, пореклом из класичних језика, значајних за даље образовање и школовање  

-овладају стручном терминологијом коју ће користити на стручним предметима 

 

 

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. Уводни час 2 

Ученик треба да зна када је настао 

латински језик,  да је био 

универзални језик споразумевања 

у науци и међу образованим 

људима, зашто данас учимо 

латински језик 

 

Ученику је јасно када је настао 

латински језик, колико дуго је опстао, 

да је био универзални језик 

споразумевања у науци и међу 

образованим људима, зашто данас 

учимо латински језик 

 

- 

2. Читање 5 Ученик треба да научи да течно 

чита непознат текст на латинском 

без грешке. 

Ученик може да течно чита непознат 

текст на латинском без грешке. 

Групни рад, усмено 

3. Именице 18 Самостално мења именице по 

падежима, на латинском и 

српском. да одрежује функције 

речи у реченици да се сналази у 

језичким трансформацијма, као и д 

аих прави 

Ученик се одлично сналази у тексту. 

Самостално мења именице по 

падежима, на латинском и српском. 

Без проблема одређује функције речи 

у реченици. Сналази се у језичким 

трансформацијама. 

Писмено. рад на тексту. 

Усмено. 
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4. Стручна терминологија 

– медицинска 

терминологија 

7 Ученик треба да научи медицинску 

терминологију коју ће користити и 

на анатомији и физилогији и 

осталим стручним предметима 

Ученик зна велик део стручних 

термина на латинском језику и 

примењује их на стручним преметима 

Усмено. Писмено. Излагање 

група 

5. Глаголи 8 Ученик треба дапрепознаје 

глаголске облике, лице и број, у 

реченици. Зна функције глагола и 

однос са субјектом. Треба да мења 

помоћни глагол. Мења глаголе по 

лицима без помоћи литературе. 

Ученик препознаје глаголске облике, 

лице и број, у реченици. Зна функције 

глагола и однос са субјектом. Мења 

помоћни глагол. Мења глаголе по 

лицима без помоћи литературе. 

Писмено, рад на тексту 

6. Предлози, прилози, 

суфикси 

6 Ученик треба да зна предлоге и 

прилоге у тексту и речнику. 

Повезује их са падежима са којима 

се употребљавају. 

Ученик зна предлоге и прилоге у 

тексту и речнику. Повезује их са 

падежима са којима се употребљавају. 

Зна велик број суфикса који се 

јаваљају у стручној терминологији. 

Рад на тексту. Усмено. 

7. Придеви 8 Ученик препознаје изведене 

облике придева у тексту и речнику. 

Повезује придев са именицом. 

Препознаје компаратив и 

суперлатив. Мења по падежима 

именицу и придев. 

Ученик препознаје изведене облике 

придева у тексту и речнику. Повезује 

придев са именицом.  Препознаје 

компаратив и суперлатив. Мења по 

падежима именицу и придев. 

Рад на тексту. Писмено. 

Усмено. 

8. Бројеви 6 Ученик треба да зна римске цифре, 

треба да зна да пише римске 

бројеве, и да их користи у пракси 

Ученик зна римске цифре. Бројеве зна 

усмено на латинском. Без проблема 

их самостално чита и пише на 

латинском. Разликује променљиве 

бројеве. 

Усмено. Писмено. 

9. Заменице 4 Ученик треба да научи личне, 

присвоје и показне заменице да их 

правилно користи 

Ученик без проблема мења заменице 

по падежима. Зна именичку и 

придевску функцију заменице. 

Усмено. рад на тексту. 

10. Писмени задаци 6 Треба да научи д ауз употребу 

речника преведе лакши 

континуирани текст из области 

хортикултуре 

Ученик без проблема преводи и теже 

реченице. Јасно показује да схвата 

узрочно- последичне везе речи у 

реченици, њихове функције. Има 

способност језичке трансформације. 

Писмено. 

Кључни појмови садржаја: 

Стручна терминологија, промена имеица, деклинација, препознавање врста речи, глаголска промена, помоћни глаагол, синтакса реченице, трансформација реченице, 

двосмернопревођење, изреке на латинском језику 

Корелација са другим предметима: 

Корелација се изводи са српским језиком и стручним предметима као што су анатомија и физиологија  и сродни предмети у области хортикултуре 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Анатомија и физиологија 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 140 35   175 

Недељни фонд часова: 4 1   

Општи циљеви и задаци: 

 

 

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. Увод    1 -упознати ученике са планом и програмом и 

повезаности предмета са свим осталим стручним 

предметима и другим природним дисциплинама 

  

2. Цитологија    4 -упознати ученике са грађом и функвијом ћелије -да ученици науче 

основне делове ћелије 

и њихове функције 

-писмена провера 

3. Хистологија     6 -упознати ученике са грађом, врстом и функцијама 

ткива. 

-да препознају ткива и 

знају улогу у грађи 

органа 

 

4. Остеологија       11 -развијање неопходних стручних знања о 

анатомској грађи и функцији коштаног система. 

 

5. Миологија и телесне 

шупљине 

        8 -развијање неопходних стручних знања о 

анатомској грађи и функцији мишићног система. 
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6. Ангиологија         13 -развијање неопходних стручних знања о 

анатомској грађи и функцији кардиоваскуларног  

система. 

 

7. Неурологија          8 -развијање неопходних стручних знања о 

анатомској грађи и функцији нервног система и 

повезаност са свим органским системима 

 

8. Ендокрини систем        8 -развијање неопходних стручних знања о 

анатомској грађи и функцији нервног система и 

повезаност са свим органским системима 

 

9. Естезиологија         7 -развијање неопходних стручних знања о 

анатомској грађи и функцији чулних органа и 

повезаност животиња са спољним светом и 

човеком. 

 

10. Оргаи за варење      12 -развијање неопходних стручних знања о 

анатомској грађи органа за варење. 

 

11. Физиологија варења 

хране и метаболизам 

      27 -развијање неопходних стручних знања о функцији 

органа за варење и упознавање савршенства 

функције живог организма и међусобне 

повезаности свих органских система. 

 

 

12. Органи за дисање      6 -развијање неопходних стручних знања о грађи и 

функцији дишног система код домаћих животиња. 

 

13. Мокраћни органи       6 -развијање неопходних стручних знања о грађи и 

функцији органа за стварање и излучивање 

мокраће 

 

14. Полни органи       13 -развијање неопходних стручних знања о грађи и 

функцији полних органа и упознавање свих 

процеса репродукције. 
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15. Анатомија и физиологија 

живине 

 

 

 

 

 

Вежбе 

    9 

 

 

 

 

 

 

    35 

-развијање неопходних стручних знања о 

анатомској грађи, функцији и специфичностима 

код живине у односу на сисаре. 

 

 

-развијање вештина препознавања анатомске грађе 

и положаја појединих органа у организму 

-развијање вештина препознавања физиолошких 

процеса у организму 

 

Кључни појмови садржаја: 

 Органски системи, грађа органа, функција органа,  

Корелација са другим предметима: 

Биологија,органска хемија, биохемија, сточарство 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Зоохигијена 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе зоохигијене је да ученици усвоје основна знања из области образовања хигијене простора, стаја и животиња и да стечена знања примене у сточарској 

производњи. 

Задаци наставе су: 

- стицање знања и оспособљавање ученика за одржавање хигијене у сточарској производњи; 

- схватање значаја основних еколошких фактора за животињске организме; 

- оспособљавање ученика за успешан рад на примени општехигијенских и превентивних мера у сточарству; 

- оспособљавање ученика за самостално стручно усавршавање и самообразовање;  

- стицање знања о специфичним методама спровођења зоохигијенских мера у ратним и другим ванредним условима. 

 

 

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.  

Eколошки фактори 
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- схватање значаја основних 

еколошких фактора за 

животињске организме 

- објасни утицај сунчеве светлости на 

животињски организам; 

-објасни физичке и хемијске особине 

ваздуха;  

- објасни физичке и хемијске особине 

воде; 

- објасни физичке и хемијске особине 

земљишта; 

- опише процесе аклиматизације 

животиња. 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

2.  

Хигијена исхране 

 

3 

- стицање знања и 

оспособљавање ученика за 

одржавање хигијене у 

сточарској производњи 

- објасни значај и улогу хранљивих 

материја; 

- објасни значај правилне исхране. 

- усмено оцењивање 

- тест знања 
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3.  

Опште превентивне мере 

за спречавање болести 

 

 

29 

- оспособљавање ученика за 

успешан рад на примени 

општехигијенских и 

превентивних мера у 

сточарству 

- наведе начине нешкодљивог 

уклањања лешева; 

- наведе врсте средстава која се 

користе за дезинфекцију; 

- наведе врсте средстава која се 

користе за дезинсекцију; 

- наведе врсте средстава која се 

користе за дератизацију; 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

4.  

Хигијена и нега 

животиња 

 

13 

- стицање знања и 

оспособљавање ученика за 

одржавање хигијене у 

сточарској производњи 

- објасни на који начин се одржава 

хигијена коже, вимена, папака и 

копита; 

 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

5.  

Објекти за смештај стоке 

 

8 

- стицање знања и 

оспособљавање ученика за 

одржавање хигијене у 

сточарској производњи 

- опише услове држања  животиња; 

 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

6.  

Зоохигијенске мере у 

ратним условима 

 

6 

- стицање знања о 

специфичним методама 

спровођења зоохигијенских 

мера у ратним и другим 

ванредним условима 

- наведе мере које се предузимају у 

циљу заштите животиња у ратним 

условима 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

Кључни појмови садржаја: 

Еколошки фактори, исхрана животиња, дезинфекција, дезинсекција, дератизација, објекти за животиње, хигијена животиња 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Биологија, Сточарство, Производња сточне хране са исхраном,  Исхрана домаћих животиња 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Сточарство 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 35 / / 105 

Недељни фонд часова: 2 1 / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе сточарства је да се ученици оспособе за организовање и извођење технолошког процеса и поступака у сточарској производњи.  

Задаци наставе су:  

- упознавање значаја сточарске производње;  

- разумевање појмова врста, расе и ниже систематске јединице од расе;  

- упознавање морфолошких и физиолошких особина домаћих животиња;  

- схватање плодности и размножавања домаћих животиња;  

- стицање основних знања о методама одгајивања домаћих животиња;  

- разумевање важности селекције у сточарству;  

- упознавање са производним карактеристикама раса различитих животињских врста;  

- упознавање са производњом квалитетног приплодног подмлатка;  

- коришћење стечених знања у пракси у циљу рационализације сточарске производње;  

- оспособљавање за стално стручно усавршавање и самообразовање. 

 

 

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.  

Увод 

 

2 

- упознавање значаја сточарске 

производње 

- објасни значај сточарске 

производње 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

2. Постанак и порекло 

домаћих животиња 

 

8 

- разумевање појмова врста, расе и 

ниже систематске јединице од расе 

- наведе порекло појединих 

врста домаћих животиња и 

опише процес доместикације  

 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

3.  

Врсте и расе домаћих 

животиња 

 

 

3 

- разумевање појмова врста, расе и 

ниже систематске јединице од расе 

- разкликује појам: врсте, расе, 

соја, линије, запата, јата 

- усмено оцењивање 

- тест знања 



 

736 

 

 

 

 

 

 

 

4. Опште биолошке особине 

расе и сојева 

 

6 

- упознавање морфолошких и 

физиолошких особина домаћих 

животиња 

- разликује морфолошке и 

физиолошке особине домаћих 

животиња 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

5. Наслеђивање особина код 

домаћих животиња 

 

7 

- схватање плодности и 

размножавања домаћих животиња 

- разликује ген, генотип, 

фенотип; 

- разликује генетику од 

генетике популације 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

6. Размножавање и развој 

домаћих животиња 

 

8 

- схватање плодности и 

размножавања домаћих животиња 

- наведе начине размножавања 

животиња; 

- опише поступак вештачког 

осемењавања 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

7. Одабирање или селекција  

25 

- разумевање важности селекције у 

сточарству 

- наведе начине селекције - усмено оцењивање 

- тест знања 

8. Начини одгајивања 

домаћих животиња 

 

7 

- стицање основних знања о 

методама одгајивања домаћих 

животиња 

- наведе методе одгајивања - усмено оцењивање 

- тест знања 

9. Мере за унапређивање 

сточарства 

 

4 

- оспособљавање за стално стручно 

усавршавање и самообразовање 

- наведе мере за унапређење 

сточарства 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

10.  

Вежбе 

 

35 

- коришћење стечених знања у 

пракси у циљу рационализације 

сточарске производње 

- опише и оцени екстеријер; 

- обележи животињу; 

- објасни  наслеђивање и 

напредак селекције; 

- примени стечено знање у 

пракси. 

- усмено оцењивање 

- вежбање 

Кључни појмови садржаја: 

Сточарство, врста, раса, наслеђивање, селекција, конституција, кондиција, одгајивање 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Биологија, Зоохигијена, Производња сточне хране са исхраном 



 

737 

 

 

Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Сточарство 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 35 / / 105 

Недељни фонд часова: 2 1 / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе сточарства је да се ученици оспособе за организовање и извођење технолошког процеса и поступака у сточарској производњи.  

Задаци наставе су:  

- упознавање значаја сточарске производње;  

- разумевање појмова врста, расе и ниже систематске јединице од расе;  

- упознавање морфолошких и физиолошких особина домаћих животиња;  

- схватање плодности и размножавања домаћих животиња;  

- стицање основних знања о методама одгајивања домаћих животиња;  

- разумевање важности селекције у сточарству;  

- упознавање са производним карактеристикама раса различитих животињских врста;  

- упознавање са производњом квалитетног приплодног подмлатка;  

- коришћење стечених знања у пракси у циљу рационализације сточарске производње;  

- оспособљавање за стално стручно усавршавање и самообразовање. 

 

 

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.  

Говедарство 

 

38 

- разумевање важности селекције у 

сточарству;  

- упознавање са производним 

карактеристикама раса различитих 

животињских врста;  

- упознавање са производњом 

квалитетног приплодног 

подмлатка;  

 

- наведе порекло говеда; 

- разликује расе говеда; 

- наведе методе одгајивања; 

- наведе начине селекције; 

- објасни начин размножавања; 

- дефинише поступке у 

савременој говедарској 

производњи; 

- дефинише технолошке 

процесе у говедарској 

производњи 

- усмено оцењивање 

- тест знања 



 

738 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Овчарство и козарство 

 

20 

- разумевање важности селекције у 

сточарству;  

- упознавање са производним 

карактеристикама раса различитих 

животињских врста;  

- упознавање са производњом 

квалитетног приплодног 

подмлатка;  

 

- наведе порекло оваца; 

- разликује расе оваца и коза; 

- наведе грађу и особине 

вунског влакна; 

- наведе методе одгајивања; 

- наведе начине селекције; 

- објасни начин размножавања; 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

3.  

Коњарство 

 

12 

- упознавање са производним 

карактеристикама раса различитих 

животињских врста;  

- упознавање са производњом 

квалитетног приплодног 

подмлатка;  

 

- наведе порекло коња; 

- разликује расе коња; 

- разликује боје и ознаке коња; 

- наведе методе одгајивања; 

- објасни начин размножавања; 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

4.  

Вежбе 

 

35 

- коришћење стечених знања у 

пракси у циљу рационализације 

сточарске производње 

- стечено знање примени у 

пракси. 

- усмено оцењивање 

- дневник вежби 

Кључни појмови садржаја: 

Говеда, овце, коњи, расе, селекција, размножавање 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Биологија, Зоохигијена, Производња сточне хране са исхраном, Исхрана домаћих животиња, Спортско коњарство 



 

739 

 

 

Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Сточарство 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32 / / 96 

Недељни фонд часова: 2 1 / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе сточарства је да се ученици оспособе за организовање и извођење технолошког процеса и поступака у сточарској производњи.  

Задаци наставе су:  

- упознавање значаја сточарске производње;  

- разумевање појмова врста, расе и ниже систематске јединице од расе;  

- упознавање морфолошких и физиолошких особина домаћих животиња;  

- схватање плодности и размножавања домаћих животиња;  

- стицање основних знања о методама одгајивања домаћих животиња;  

- разумевање важности селекције у сточарству;  

- упознавање са производним карактеристикама раса различитих животињских врста;  

- упознавање са производњом квалитетног приплодног подмлатка;  

- коришћење стечених знања у пракси у циљу рационализације сточарске производње;  

- оспособљавање за стално стручно усавршавање и самообразовање. 

 

 

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.  

Свињарство 

 

30 

- разумевање важности селекције у 

сточарству;  

- упознавање са производним 

карактеристикама раса различитих 

животињских врста;  

- упознавање са производњом 

квалитетног приплодног 

подмлатка;  

 

- наведе порекло свиња; 

- разликује расе свиња; 

- наведе методе одгајивања; 

- наведе начине селекције; 

- објасни начин размножавања; 

- дефинише поступке у 

савременој свињарској 

производњи; 

- дефинише технолошке 

процесе у свињарској 

производњи 

- усмено оцењивање 

- тест знања 



 

740 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Живинарство 

 

24 

- разумевање важности селекције у 

сточарству;  

- упознавање са производним 

карактеристикама раса различитих 

животињских врста;  

- упознавање са производњом 

квалитетног приплодног 

подмлатка;  

 

- наведе анатомске разлике 

живине; 

- разликује расе кокошака; 

- наведе методе одгајивања; 

- наведе начине селекције; 

- објасни начин размножавања; 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

3.  

Кунићарство 

 

10 

- упознавање са производним 

карактеристикама раса различитих 

животињских врста;  

- упознавање са производњом 

квалитетног приплодног 

подмлатка;  

 

- наведе порекло кунића; 

- разликује расе кунића; 

- наведе методе одгајивања; 

- објасни начин размножавања; 

- усмено оцењивање 

- тест знања 

4.  

Вежбе 

 

32 

- коришћење стечених знања у 

пракси у циљу рационализације 

сточарске производње;  

- оспособљавање за стално стручно 

усавршавање и самообразовање. 

- стечено знање примени у 

пракси. 

- усмено оцењивање 

- дневник вежби 

Кључни појмови садржаја: 

Свиње, живина, кунићи, расе, селекција, размножавање 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Биологија, Зоохигијена, Производња сточне хране са исхраном, Исхрана домаћих животиња, Месоједи и мале животиње 



 

741 

 

 

Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Производња сточне хрне са исхраном 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 35   105 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

-Циљ наставе производње сточне хране са исхраном је да се ученици оспособе за организовање, вођење и извођење технолошких процеса и поступака у производњи сточне 

хране.  

-Задаци наставе су:  

- упознавање ученика са основним климатским, земљишним и другим условима за производњу сточних хранива на ораничним површинама;  

- стицање знања из савремене технологије производње сточне хране на ораничним површинама;  

- схватање значаја и потребе правилне исхране домаћих животиња;  

- оспособљавање ученика за стално стручно усавршавање и самообразовање 

 

 

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. Вегетациони чиниоци      2 - упознавање ученика са основним 

климатским, земљишним и другим 

условима за производњу сточних 

хранива на ораничним 

површинама;  

 

-да ученици знају који 

климатски фактори делују на 

раст и развој биљака 

Усмена провера 

2. Земљиште       6 - упознавање ученика са основним 

климатским, земљишним и другим 

условима за производњу сточних 

хранива на ораничним 

површинама;  

 

-да ученици разликују типове 

земљишта 

Усмена и писмена провера 

3. Заснивање ораница и 

сетва 

     4 - стицање знања из савремене 

технологије производње сточне 

хране на ораничним површинама; 

-да разумеју појам ораница 

-да знају шта је семе, сетва, 

типови сетве и од чега зависи 

успех сетве 

Усмена и писмена провера 



 

742 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ђубрење      3 - стицање знања из савремене 

технологије производње сточне 

хране на ораничним површинама; 

-да разликују типове ђубрива и 

да схвате важност уношења 

ђубрива у земљу 

Усмена и писмена провера 

5. Плодоред      3 - стицање знања из савремене 

технологије производње сточне 

хране на ораничним површинама; 

-да разумеју шта је плодоред и 

важност за савремену 

сточарску производњу 

Усмена и писмена провера 

6. Основе травњаштва       7 - стицање знања из савремене 

технологије производње сточне 

хране на ораничним површинама; 

-да разумеју важност травњака 

за исхрану преживара,типови 

травњака и начин коришћења 

Усмена и писмена провера 

7. Исхрана општи део     45 - схватање значаја и потребе 

правилне исхране домаћих 

животиња;  

 

-да усвоје појмове храњиве 

материје, подела и особине 

сточних храњива 

Усмена и писмена провера 

8. Вежбе    35 - оспособљавање ученика за стално 

стручно усавршавање и 

самообразовање. 

-практична примена стечених 

знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Климатски фактори, типови земљишта, ђубрива,хранљиве материје, сточна крмива 

Корелација са другим предметима: 

Сточарство, органска хемија, исхрана домаћих животиња, биологија-ботаника 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Исхрана домаћих животиња 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 35   105 

3 
Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

-Циљ наставе исхране домаћих животиња је да се ученици оспособе за организовање и извођење технолошког процесаи поступка у сточарској производњи. 

- Задаци: да ученици повежу стечено знање из општестручне групе предмета и стекну целовит увид у физиологију исхране домаћих животиња по врстама и категоријама; 

схватање процеса трансформације биљних хранива у високо вредне анималне производе неопходне за људску исхрану; изучавањем сложености биохемијских процеса 

ученици треба да развијају способности за перманентно усвајање нових сазнања и самостално учење тј. самообразовање;да се ученици оспособе за практичан рад у 

исхрани домаћих животиња и да се код њих развије одговоран однос према 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. Исхрана говеда   40 - да ученици повежу стечено знање из 

општестручне групе предмета и стекну 

целовит увид у физиологију исхране 

домаћих животиња по врстама и 

категоријама; схватање процеса 

трансформације биљних хранива у високо 

вредне анималне производе неопходне за 

људску исхрану; да се ученици оспособе за 

практичан рад у исхрани домаћих 

животиња и да се код њих развије 

одговоран однос према раду.  

 

-да разумеју специфичности исхране говеда 

као преживара; 

-да ученици препознају хранива за  исхрану 

говеда; 

-да саставе оброк за сваку категорију говеда; 

-да  самостално саставе рецептуру за израду 

концентрованих смеша према категоријама 

говеда 

Усмена и писмена провера 
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2. Исхрана оваца    15 - схватање процеса трансформације биљних 

хранива у високо вредне анималне 

производе неопходне за људску исхрану; 

изучавањем сложености биохемијских 

процеса ученици треба да развијају 

способности за перманентно усвајање 

нових сазнања и самостално учење тј. 

самообразовање 

-да разумеју важност овчарске производње; 

-да знају одабрати адекватна хранива у 

исхрани оваца; 

-да знају саставити оброк за сваку 

категорију оваца 

Усмена и писмена 

3. Исхранна коза      5 - схватање процеса трансформације биљних 

хранива у високо вредне анималне 

производе неопходне за људску исхрану и 

да се ученици оспособе за организовање и 

извођење технолошког процесаи поступка у 

сточарској производњи. 

 

-да знају самостално саставити оброк за све 

категорије коза 

Усмена и писмена 

4. Исхрана коња   11 -да се ученици оспособе за практичан рад у 

исхрани домаћих животиња и да се код њих 

развије одговоран однос према раду и да се 

ученици оспособе за организовање и 

извођење технолошког процесаи поступка у 

сточарској производњи 

-да разумеју специфичности у варењу хране 

код коња; 

-да знају проценити квалитет хране у 

исхрани коња; 

-да знају нормирати оброк за све категорије 

коња 

Писмена и усмена 

5. Вежбе     35 - да се ученици оспособе за практичан рад у 

исхрани домаћих животиња и да се код њих 

развије одговоран однос према раду и да се 

ученици оспособе за организовање и 

извођење технолошког процесаи поступка у 

сточарској производњи. 

 

 

-да савладају израду задатака – рецептура 

хране за све категорије преживара и коња 

-да се могу снаћи у датим околностима на 

свом имању око израде смеша према 

понуђеним сировинама 

Израда задатака – писмена 

провера 

Кључни појмови садржаја: 

Крмива у исхрани преживара, концентрована храна, израда рецептура 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, сточарство 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Исхрана домаћих животиња 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32   96 

3 
Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

-Циљ наставе исхране домаћих животиња је да се ученици оспособе за организовање и извођење технолошког процеса и поступка у сточарској производњи. 

Задаци: да ученици повежу стечено знање из општестручне групе предмета и стекну целовит увид у физиологију исхране домаћих животиња по врстама и категоријама; 

схватање процеса трансформације биљних хранива у високо вредне анималне производе неопходне за људску исхрану; изучавањем сложености биохемијских процеса 

ученици треба да развијају способности за перманентно усвајање нових сазнања и самостално учење тј. самообразовање;да се ученици оспособе за практичан рад у исхрани  

домаћих животиња и да се код њих развије одговоран однос према 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. Исхрана свиња   34 - да се ученици оспособе за 

организовање и извођење 

технолошког процеса и поступка у 

сточарској производњи; схватање 

процеса трансформације биљних 

хранива у високо вредне анималне 

производе неопходне за људску 

исхрану; изучавањем сложености 

биохемијских процеса ученици 

треба да развијају способности за 

перманентно усвајање нових 

сазнања и самостално учење тј. 

самообразовање;да се ученици 

оспособе за практичан рад у 

исхрани домаћих животиња и да се 

код њих развије одговоран однос 

према раду.  

-да ученици схвате спећифичности у 

варењу хране код свиња као и 

анатомско физиолошке 

карактеристике свиња; 

-да препознају сва хранива у 

исхрани свиња; 

-да знају саставити смешу за сваку 

категорију свиња 

Усмена и писмена провера 
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2. Исхрана живине   26 -да се ученици оспособе за 

организовање и извођење 

технолошког процеса и поступка у 

сточарској производњи, 

-да ученици схвате специфичности у 

варењу хране код живине као и 

анатомско физиолошке 

карактеристике живине; 

-да препознају сва хранива у 

исхрани живине; 

-да знају саставити смешу за сваку 

категорију живине 

Усмена и писмена 

3. Исхрана кунића     5 -да се ученици оспособе за 

организовање и извођење 

технолошког процеса и поступка у 

сточарској производњи, схватање 

процеса трансформације биљних 

хранива у високо вредне анималне 

производе неопходне за људску 

исхрану; 

-да ученици схвате специфичности у 

варењу хране код кунића као и 

анатомско физиолошке 

карактеристике кунића; 

-да препознају сва хранива у 

исхрани кунића; 

-да знају саставити смешу за сваку 

категорију кунића 

Усмена и писмена 

4. Вежбе    32 -да се ученици оспособе за 

примену знања у пракси 

 

Кључни појмови садржаја: 

Хранива, концентрована смеша, рецептура, категорије свиња, живине, кунића 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, сточарство 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Рибарство 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 35 / / 70 

Недељни фонд часова: 1 1 / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе рибарства је да се ученици оспособе за организовање и извршавање производних задатака у рибарској производњи 

Задаци наставе су: 

-да ученици стекну знања о врстама риба,анатомији и физиологији риба и животним условима у води; 

-да се ученици упознају са карактеристикама топловодних рибњака,начином изградње и начинима и условима гајења; 

-да се ученици упознају са исхраном различитих категорија слатководних и хладноводних врста риба; 

-да ученици стекну знања о болестима и штеточинама риба; 

-да ученици овладају организацијом у извођењу радова у рибарској производњи; 

-развијање одговорног односа према раду; 

-коришћење стечених знања у пракси у циљу рационализације рибарске производње 

 

 

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. Увод 1 да се ученици упознају са планом и 

програмом предмета 

  

2. Систематика слатководних 

риба 

3 да ученици стекну знања 

о врстама риба 

Нема дефинисаних 

исхода 

према важећем 

наставном плану и 

програму 

усмено оцењивање 

3. Анатомија и физиологија 4 да ученици стекну знања о 

анатомији и физиологији 

риба 

 усмено оцењивање 

4. Животни услови у води 3 да ученици стекну знања о 

животним условима у води 

 усмено  оцењивање 
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5. Слатководни рибњаци 8 да се ученици упознају са 

карактеристикама топловодних 

рибњака,начином изградње и 

начинима и условима гајења 

 усмено  оцењивање 

6. Исхрана шарана 3 да се ученици упознају са 

са исхраном различитих категорија 

слатководних врста риба 

 усмено оцењивање 

7. Рибњаци за гајење 

хладноводних врста риба 

2 да се ученици упознају са 

карактеристикама рибњака за гајење 

хладноводних врста 

риба 

 усмено оцењивање 

8. Болести и штеточине риба 4 да ученици стекну знања о 

болестима и штеточинама риба 

 усмено оцењивање 

9. Основи прераде слатководног 

рибарства 

3 да ученици овладају организацијом у 

извођењу радова у рибарској 

производњи 

 усмено оцењивање 

10. Транспорт ,промет и тржиште 

слатководних риба 

3 развијање одговорног односа према 

раду 

 усмено оцењивање 

11. Средства,оруђа, 

алати и риболовна техника у 

слатководном рибарству 

1 коришћење стечених знања у пракси 

у циљу рационализације рибарске 

производње 

 усмено оцењивање 

12. Вежбе 35 да ученици овладају организацијом у 

извођењу радова у рибарској 

производњи; 

коришћење стечених знања у пракси 

у циљу рационализације рибарске 

производње 

 усмено оцењивање 

дневник вежби 

Кључни појмови садржаја: 

Врсте риба, рибњак,исхрана,болести риба,транспорт,промет,алати 

Корелација са другим предметима: 

Биологија 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Пољопривредна техника 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5 /2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 35    

105 
Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе је да ученици упознају методе рационалног коришћења и одржавања машина и да се оспособе да стечено неопходно знање из пољопривредне технике 

употребе за самосталан рад и самообразовање. 

Задаци наставе су:                                                                                                                                                                                                                           

- стицање знања о функционалним и техничким карактеристикама машина, апарата и уређаја који се користе у савременој сточарској производњи;                                                                                                                                                                                                           

- развијање навика за рационално коришћење и одржавање средстава; 

- развијање интересовања за пољопривредну технику; 

- оспособљавање ученика за самосталан рад и самообразовање. 

 

 

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. 

 

Увод 

 

1 

- да се ученици упознају са планом 

и програмом предмета:  

Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

 

 

2. 

 

Основи експлоатације 

трактора 

 

 

 

10 

- стицање знања о функционалним 

и техничким карактеристикама 

машина, апарата и уређаја који се 

користе у савременој сточарској 

производњи;         

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

 

 

3. 

 

Машине за припремање 

сточне хране 

 

 

20 

- стицање знања о функционалним 

и техничким карактеристикама 

машина, апарата и уређаја који се 

користе у савременој сточарској 

производњи;         

 -усмено оцењивање 

-тест знања 



 

750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Уређаји за машинску 

мужу и прераду млека 

 

 

10 

- стицање знања о функционалним 

и техничким карактеристикама 

машина, апарата и уређаја који се 

користе у савременој сточарској 

производњи;         

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

 

5. 

Механизација у 

сточарској производњи 

 

11 

 

- развијање интересовања за 

пољопривредну технику;                                                                                                                                                           

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

 

6. 

Апарати и опрема у 

сточарству 

 

11 

 

- развијање интересовања за 

пољопривредну технику;                                                                                                                                                           

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

 

7. 

Експлоатација и 

одржавање сточарске 

механизације и опреме 

 

7 

- развијање навика за рационално 

коришћење и одржавање 

средстава;                                                                                                                                       

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

 

 

 

8. 

 

 

 

Вежбе 

 

 

 

35 

- развијање навика за рационално 

коришћење и одржавање 

средстава;                                                                                                                                      

- развијање интересовања за 

пољопривредну технику;                                                                                                                                                          

- оспособљавање ученика за 

самосталан рад и самообразовање. 

  

 

 - усмено оцењивање 

-дневник вежби                                                                                                                                                                                                                                       

Кључни појмови садржаја: 

Машине, апарати, уређаји и опрема у сточарству 

Корелација са другим предметима: 

Исхрана домаћих животиња, зоохигијена и хигијена намирница анималног порекла 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Пчеларство 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/13) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 32   64 

Недељни фонд часова: 1 1   

Општи циљеви и задаци: 

- Да се ученици оспособе за организовање и извршавање производних задатака у пчеларској производњи и да им стечена знања буду основа за даље стручно усавршавање 

- Да ученици стекну знања о расама пчела,животи пчелињег друштва и о анатомији и физиологији пчела 

- Да ученике упозна са пчелињом храном и коришћењем паше 

- Да ученици овладају знањем и техником коришћења пчеларског прибора и о радовима у пчелињаку 

- Да ученици стекну знања о добијању пчелињих производа,као и болестима и штеточинама пчела 

- Да ученици овладају организацијом и извођењем радова у пчеларској производњи 

- Да ученици стекну знања о значају производње еколошки исправних пчеларских производа 

 

 

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. Увод  1  Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

 

2. Живот пчела,пчелињег 

друштва 

2+1 Стицање основних знања о расама 

пчела , животу и организацији 

пчелињег друштва и о анатомији и 

физиологији пчела 

 Израда радних задатака 

Праћење остварености исхода 

 

3. Анатомија и физиологија 

пчела  

2 Стицање основних знања о расама 

пчела , животу и организацији 

пчелињег друштва и о анатомији и 

физиологији пчела 

 Праћење остварености исхода 

 

4. Организација пчелињег 

друштва 

2+1 Стицање основних знања о расама 

пчела , животу и организацији 

пчелињег друштва и о анатомији и 

физиологији пчела 

 Праћење остварености исхода 
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5. Кошнице и пчеларски 

прибор  

5+2 Овладавање знањем и техником 

коришћења кошница и пчеларског 

прибора ,као у радовима око 

коришћења пчелиње хране и 

пашњака 

 Праћење остварености исхода 

Праћење израде радних задатака 

6. Пчелиња храна 1 Овладавање знањем и техником 

коришћења кошница и пчеларског 

прибора ,као у радовима око 

коришћења пчелиње хране и 

пашњака 

 Праћење остварености исхода 

Праћење израде радних задатака 

7. Живот и рад пчелињег 

друштва у току године 

2+1 Овладавање знањем и техником 

коришћења кошница и пчеларског 

прибора ,као у радовима око 

коришћења пчелиње хране и 

пашњака 

 Праћење остварености исхода 

Праћење израде радних задатака 

8. Пчелиња паша 2 Овладавање знањем и техником 

коришћења кошница и пчеларског 

прибора ,као у радовима око 

коришћења пчелиње хране и 

пашњака 

 Праћење остварености исхода 

Праћење израде радних задатака 

9. Радови на пчелињаку  7+2 Овладавање знањем у радовима на 

пчелињаку  

 Праћење остварености исхода 

Праћење израде радних задатака 

10. Пчеличи производи  2 Стицање знања о добијању 

пчелињих производа 

 Праћење остварености исхода 

 

11. Болести и штеточине 

пчела 

1+1 Добијање основних информација о 

болестима и штеточинама пчела 

 Праћење остварености исхода 

Кључни појмови садржаја: 

Саће,кошнице,рамови,радилица,матица,трут,полен,медљика,врцање,вароа,прихрана,прополис,нектар, 

Корелација са другим предметима: 

Биологија,хемија и зоохигијена 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Спортско коњарство 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 64   96 

Недељни фонд часова: 1 2   

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ предмета спортске дисциплине у коњичком спорту је да се ученици упознају и оспособе за послове јахања. 

Задаци наставе предмета су: 

- упознавање јахачке опреме; 

- начин прилажења коњима; 

- припрема коња за јахање; 

- савлађивање разних техника јахања; 

- поступак са коњима пре и после трке. 

 

 

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. 

  

Јахачка опрема 

 

6 

-Упознавање јахачке опреме и 

начин прилажења коњима 

Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

-усмено оцењивање 

-тест знања 

2. Припрема коња за јахање  

4 

-Начин прилажења коњима и 

припрема коња за јахање 

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

 

3. 

  

Јахачке силе 

 

4 

-Припрема коња за јахање и 

савлађивање разних техника 

јахања 

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

4. Мањеж, волтижовање и 

врсте кретања коња 

 

4 

-Припрема коња за јахање и 

савлађивање разних техника 

јахања 

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

 

5. 

 

Дресура 

 

7 

-Припрема коња за јахање и 

савлађивање разних техника 

јахања 

 -усмено оцењивање 

-тест знања 
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6. 

 

Прескакање препона 

 

3 

-Припрема коња за јахање и 

савлађивање разних техника 

јахања 

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

7.  

Поступак са коњима пре 

и после трке 

 

4 

-Припрема коња за јахање и 

поступак са коњима после трке 

 -усмено оцењивање 

-тест знања 

 

 

8. 

 

 

Вежбе 

 

 

64 

-Начин прилажења коњима, 

припрема коња за јахање, 

савлађивање разних техника 

јахања и поступак са коњима после 

трке 

 -Тест практичних вештина 

-Дневник вежби 

-Усмено оцењивање 

Кључни појмови садржаја: 

Опрема, мањеж, волтижовање, дресура, паркур, препоне 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија, исхрана, Физичко и здравствено образовање и васпитање 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Месоједи и мале животиње 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32   96 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

-Циљ наставе је да се ученици оспособе за организовање и извођење процеса узгоја месоједа и малих животиња. 

Задаци наставе предмета су: 

- упознавање морфолошких и физиолошких особина месоједа и малих животиња; 

- схватање плодности и размножавања; 

- стицање основних знања о методама одгајања месоједа и малих животиња; 

- усвајање важности значаја селекције у одгајивању; 

- коришћење стечених знања у пракси; 

- оспособљавање за стално стручно усавршавање и самоо бразовање. 

 

 

 

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. Увод у предмет      1 -упознати ученике са темама изучавања у 

предмету 

  

2. Постанак и порекло 

месоједа и малих  

      4 -упознати ученике са основним 

морфолошким и физиолошким 

особинама дивљих изворних облика 

месоједа и малих животиња 

-ученик препознаје и уочава разлику 

између дивљих и питомих облика малих 

животиња 

-усмена 

3. Врсте и расе месоједа и 

малих животиња 

      5 -објаснити појам врста и раса; 

-према врстама месоједа и малих 

животиња набројати расе са битним 

карактеристикама; 

-навести најучесталије расе 

-да ученик зна препознати најучесталије 

расе паса, мачака и кунића и да зна навести 

битне морголошке и физиолошке особине 

истих 

-усмена и писмена 

провера 

4. Анатомија месоједа и 

малих животиња 

       5 -упознати ученике са анатомском грађом 

месоједа и малих животиња према 

органским системима 

-да ученик усвоји знања из грађе сваког 

органског система : костур,мишићи,дишни 

систем,пробавни систем... 

-усмена и писмена 

провера 
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5. Опште биолошке 

особине месоједа и 

малих животиња 

       5 -упознати ученике са биолошким 

особинама паса, мачака, кунића и хрчка 

-да ученици знају да примене појам 

биолочка особина на сваку врсту месоједа 

и малих животиња 

-усмена и писмена 

провера 

6. Наслеђивање особина 

код месоједа 

      5 -задатак и основе генетике, физиолошке 

основе наслеђивања особина; 

наслеђивање морфолошких и 

физиолошких особина код паса и мачака;     

наслеђивање морфолошких и 

физиолошких особина код мачака. 

-да ученик зна начине наслеђивања 

морфолошких, физиолошких и психичких 

особина код паса и мачака 

-усмена и писмена 

7. Размножавање и развој 

месоједа и малих 

животиња 

    4 -упознати ученике са методама и 

техникама разнможавања код месоједа и 

малих животиња 

-да ученици разумеју разлику између 

природног и вештачког размножавања 

-да разумеју факторе од којих зависи успех 

плодности 

-усмена и писмена 

провера 

8. Селекција     20 -упозати ученике са појмом селекција и 

методама селекције; 

-како се проводи селекција код месоједа и 

малих животиња 

-да ученик разуме појам селекија 

-да уме да примени методе на својим 

љубимцима; 

-да разуме куда ће одвести погрешна 

селекција код паса, мачака и кунића 

-усмена и писмена 

провера 

9. Одгајивање месоједа и 

малих животиња 

    10 -упознату ученике са методама 

одгајивања; 

-смештај, нега и исхрана месоједа и 

малих животиња 

-да ученик уочи разлику између појмова 

чиста раса и укрштање; 

-да разуме потребе у смештају, нези 

,хигијени и исхрани паса, мачака и кунића 

-усмена и писмена 

провера 

10. Болести паса, мачака и 

малих животиња 

    5 -упознати основне заразне и паразитске 

болести паса, мачака и кунића 

-да ученици препознају симптоме основних 

заразних и паразитских болести код паса, 

малака и месоједа 

-усмена и писмена 

провера 

11. Вежбе    32 -на школској економији теоретске 

садржаје видети и применити практично 

у виду очигледне наставе; 

 

-да ученик покаже стечено знање у 

присутстбу живих животиња и свега што је 

везано за њих на школској економији, да 

прате раст и развој и размножавање 

животиња на шк. економији. 

-практична провера 

Кључни појмови садржаја: 

Порекло месоједа, грађа тела, размножавање, селекција, смештај, исхрана, болести 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, биологија, сточарство, исхрана, зоохигијена 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Организација са менаџментом 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/13 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ је да ученици упознају пословање економских закона у пољопривредној производњи,начинима и методама њеног рационалног уређења,као и ефикасношћу 

организовања производног процеса и продаје 

-Упознавање субјеката у пољопривреди,својинске и организационе структуре 

-Упознавање принципа рада у пољопривредној организацији,нормирању рада,планирању ,калкулацији,месту и значају књиговодства и евиденције у сточарству и 

показатеља успешности пословања 

-Стицање знања о начинима производње и продаје 

-познавање потребе заштите на раду,њеног хуманитарног и економског значаја и развијања свести о важности културе рада у очувању животне средине 

 

 

 

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. Увод 1 Упознавање друштвених оквира у 

којима се одвија пољопривредна 

производња 

Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

 

 

2. Субјекти у 

пољопривреди,својинска 

и организациона 

сруктура 

12 Упознавање друштвених оквира у 

којима се одвија пољопривредна 

производња 

 Праћење остварености исхода 

 

3. Организација 

књиговодствене 

евиденције у 

пољопривреди 

7 Упознавање значаја и основних 

елемената организације 

књиговодствене евиденције у 

пољопривреди као показатеља 

успешности пословања 

 Праћење остварености исхода 

Успешност у изради 

књиговодствене евиденције 

4. Показатељи успешности 

пословања 

4 Упознавање значаја и основних 

елемената организације 

књиговодствене евиденције у 

пољопривреди као показатеља 

успешности пословања 

 Праћење остварености исхода 

Израда радних задатака 



 

758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организација биљне 

производње 

7 Савладавање основних елемената 

организовања биљне и сточарске  

производње,као и фазе 

организације :припрема ,извршење 

и контрола производње 

 Праћење остварености исхода 

Израда радних задатака 

6. Организација сточарске 

производње  

20 Савладавање основних елемената 

организовања биљне и сточарске  

производње,као и фазе 

организације :припрема ,извршење 

и контрола производње 

 Праћење остварености исхода 

Израда радних задатака 

7. Организација продаје 10 Значај пласмана производа у 

новонасталим тржишним условима 

 Праћење остварености исхода 

 

8. Заштита на раду 3 Значај заштите на раду и животне 

средине 

 Праћење остварености исхода 

 

Кључни појмови садржаја: 

Газдинства,предузећа,задруге,инвентар,благајна,књиговодство,рачуноводство,губитак,добит,трошкови,приходи,економичност,рентабилност,продуктивност,маркетинг 

Корелација са другим предметима: 

Математика,сточарство,зоохигијена,исхрана,производња сточне хране 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Практична настава 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: / / 60 / 60 

Недељни фонд часова: / / / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ практичне обуке је да се ученици оспособе за усвајање практичног знања у сточарској производњи и савлађивање радних операција које се појављују у 

технолошком процесу сточарске производње.  

Задаци практичне наставе су:  

- оспособљавање ученика за правилну опште-техничку и превентивну меру у сточарству;  

- укључивање ученика у директан процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика у рад са машинским уређајима, апаратима и опремом у производном процесу;  

- развијање код ученика љубави према домаћим животињама 

 

 

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.  

Настава у блоку 

 

 

60 

 

- оспособљавање ученика за 

правилну опште-техничку и 

превентивну меру у сточарству; 

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама. 

- приђе животињама; 

- да примени основне 

хигијенске мере. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

Кључни појмови садржаја: 

Домаће животиње, хигијена, дезинфеција,дезинсекција, дератизација 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Биологија, Зоохигијена, Производња сточне хране са исхраном, Исхрана домаћих животиња, Месоједи и мале животиње, Спортско 

коњарство, Сточарство 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Практична настава 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: / / 60 210 270 

Недељни фонд часова: / / / 6 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ практичне обуке је да се ученици оспособе за усвајање практичног знања у сточарској производњи и савлађивање радних операција које се појављују у 

технолошком процесу сточарске производње.  

Задаци практичне наставе су:  

- оспособљавање ученика за правилну опште-техничку и превентивну меру у сточарству;  

- укључивање ученика у директан процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика у рад са машинским уређајима, апаратима и опремом у производном процесу;  

- развијање код ученика љубави према домаћим животињама 

 

 

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.  

Зоохигијена 

 

70 

- оспособљавање ученика за 

правилну опште-техничку и 

превентивну меру у сточарству; 

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- приђе животињама; 

- да примени основне 

хигијенске мере. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

2.  

Производња сточне хране 

 

70 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика 

у рад са машинским уређајима, 

апаратима и опремом у 

производном процесу; 

- самостално припрема оброк 

за разноврсне животињске 

врсте;  

- самостално храни разне 

животињске врсте 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

3.  

Исхрана домаћих 

животиња 

 

35 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика 

у рад са машинским уређајима, 

- самостално припрема оброк 

за разноврсне животињске 

врсте;  

- самостално храни разне 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 



 

761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апаратима и опремом у 

производном процесу; 

животињске врсте 

4.  

Сточарство 

 

35 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

 

- разликује врсте и расе 

домаћих животиња; 

- спроводи селекцију; 

- води матично књиговодство. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

5.  

Настава у блоку 

 

60 

- оспособљавање ученика за 

правилну опште-техничку и 

превентивну меру у сточарству;  

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика 

у рад са машинским уређајима, 

апаратима и опремом у 

производном процесу;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- примени стечена знања у 

пракси. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

Кључни појмови садржаја: 

Домаће животиње, хигијена, дезинфеција,дезинсекција, дератизација, исхрана 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Биологија, Зоохигијена, Производња сточне хране са исхраном, Исхрана домаћих животиња, Сточарство 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Практична настава 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: / / 60 175 235 

Недељни фонд часова: / / / 5 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ практичне обуке је да се ученици оспособе за усвајање практичног знања у сточарској производњи и савлађивање радних операција које се појављују у 

технолошком процесу сточарске производње.  

Задаци практичне наставе су:  

- оспособљавање ученика за правилну опште-техничку и превентивну меру у сточарству;  

- укључивање ученика у директан процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика у рад са машинским уређајима, апаратима и опремом у производном процесу;  

- развијање код ученика љубави према домаћим животињама 

 

 

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.  

Зоохигијена 

 

35 

- оспособљавање ученика за 

правилну опште-техничку и 

превентивну меру у сточарству; 

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- приђе животињама; 

- да примени основне 

хигијенске мере. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

2.  

Сточарство 

 

50 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- разликује врсте и расе 

домаћих животиња; 

- спроводи селекцију; 

- води матично књиговодство. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

3.  

Рибарство 

 

10 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- уради основне радне задатке 

при оджавању рибњака. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 



 

763 

 

 

 

 

 

 

4.  

Пчеларство 

 

10 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- уради основне радне задатке у 

производњи меда. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

5.  

Пољопривредна техника 

 

35 

- непосредно укључивање ученика 

у рад са машинским уређајима, 

апаратима и опремом у 

производном процесу;  

 

- самостално рукује 

машинским уређајима, 

апаратима и опремом. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

6.  

Исхрана домаћих 

животиња 

 

35 

непосредно укључивање ученика у 

рад са машинским уређајима, 

апаратима и опремом у 

производном процесу;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- самостално припрема оброк 

за разноврсне животињске 

врсте;  

- самостално храни разне 

животињске врсте 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

7.  

Настава у блоку 

 

60 

- оспособљавање ученика за 

правилну опште-техничку и 

превентивну меру у сточарству;  

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика 

у рад са машинским уређајима, 

апаратима и опремом у 

производном процесу;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- примени стечена знања у 

пракси. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

Кључни појмови садржаја: 

Домаће животиње, хигијена, дезинфеција,дезинсекција, дератизација, исхрана 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Биологија, Зоохигијена, Производња сточне хране са исхраном, Исхрана домаћих животиња, Сточарство, Рибарство, Пчеларство, 

Пољопривредна техника 
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Образовни профил: Зоотехничар 

Назив предмета: Практична настава 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: / / 60 128 188 

Недељни фонд часова: / / / 4 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ практичне обуке је да се ученици оспособе за усвајање практичног знања у сточарској производњи и савлађивање радних операција које се појављују у 

технолошком процесу сточарске производње.  

Задаци практичне наставе су:  

- оспособљавање ученика за правилну опште-техничку и превентивну меру у сточарству;  

- укључивање ученика у директан процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика у рад са машинским уређајима, апаратима и опремом у производном процесу;  

- развијање код ученика љубави према домаћим животињама 

 

 

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.  

Зоохигијена 

 

22 

- оспособљавање ученика за 

правилну опште-техничку и 

превентивну меру у сточарству; 

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- приђе животињама; 

- да примени основне 

хигијенске мере. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

2.  

Сточарство 

 

54 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

 

- разликује врсте и расе 

домаћих животиња; 

- спроводи селекцију; 

- води матично књиговодство. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

3.  

Спортско коњарство 

 

14 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- уради основне радне задатке 

при припреми коња за јахање 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 
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4.  

Месоједи и мале 

животиње 

 

14 

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- разликује различите врсте и 

расе месоједа и малих 

животиња; 

- самостално припрема и храни 

животиње 

 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

5.  

Исхрана домаћих 

животиња 

 

24 

непосредно укључивање ученика у 

рад са машинским уређајима, 

апаратима и опремом у 

производном процесу;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- самостално припрема оброк 

за разноврсне животињске 

врсте;  

- самостално храни разне 

животињске врсте. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

6.  

Настава у блоку 

 

60 

- оспособљавање ученика за 

правилну опште-техничку и 

превентивну меру у сточарству;  

- укључивање ученика у директан 

процес сточарске производње;  

- непосредно укључивање ученика 

у рад са машинским уређајима, 

апаратима и опремом у 

производном процесу;  

- развијање код ученика љубави 

према домаћим животињама 

- примени стечено знање у 

пракси. 

- тест практичних вештина; 

- дневник практичног рада. 

Кључни појмови садржаја: 

Домаће животиње, хигијена, дезинфеција,дезинсекција, дератизација, исхрана 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, Биологија, Зоохигијена, Производња сточне хране са исхраном, Исхрана домаћих животиња, Месоједи и мале животиње, Спортско 

коњарство, Сточарство 
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7.6.Наставни план за образовни профил – Пекар  

 

Нaзив квaлификaциje: Пекар 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: III 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: три гoдинe 

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

 

Циљ стручног образовања за образовни профил ПЕКАР је оспособљавање ученика за производњу 

хлеба, пецива, колача и тестенина. 

 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе 

континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, 

усмерава да ученици буду оспособљавани за: 
• примену теоријских знања у практичном контексту; 
• ефикасан рад у тиму; 

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

• благовремено реаговање на промене у радној средини; 

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

• примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

• примену мера заштите животне средине у процесу рада; 

употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и 

свакодневном животу. 
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Исходи стручног образовања 

Стручне 
компетенције Знања Вештине Ставови 

 
По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 

припреми рад и 

спроведе хигијенске, 

заштитне и 

еколошке мере у 

пекарској 

производњи 

• наведе основна правила 

организације рада у предузећу и 

појединачном радном месту 

• објасни организацију посла према 

технолошком поступку пекарске 

производње 

• објасни принципе рада 

различитих машина и начини 

коришћења прибора и алата у 

пекарству 

• објасни принципе одржавања 

функционалности и хигијене 

опреме у пекарској производњи 

• наведе стандарде у пекарству 

• објасни значај хигијене и примене 

мера HACCP 

• објасни значај примене санитарних 

прописа, прописа из области 

заштите на раду у пекарској 

производњи, из области 

безбедности и заштите здравља на 

раду, противпожарне заштите и из 

области заштите животне средине 

• припреми радно 

место, средства за рад 

и документацију 

• провери и одржава 

исправност рада 

машина и алата 

• одржава личну 

хигијену и хигијену 

опреме и простора у 

пекари 

• примењује HACCP и 

остале важеће 

стандарде у свим 

фазама пекарске 

производње 
• попуни дневник рада 
• комуницира са 

сарадницима 

• примени заштитна 

средства и опрему у 

раду 

• сортира и одлаже 

отпад на 

одговарајући начин 

• савесно, одговорно, 

уредно и прецизно 

обавља поверене 

послове 

• ефикасно организује 

време 

• испољи позитиван однос 

према значају спровођења 

санитарних прописа, 

стандарда HACCP и 

осталих важећих стандарда 

у свим фазама пекарске 

производње 

• испољи позитиван однос 

према значају 

функционалне и техничке 

исправности машина и 

уређаја у пекарској 

индустрији 

• испољи љубазност, 

комуникативност, 

предузимљивост, 

ненаметљивост и 

флексибилност у 

односу према 

сарадницима 

• испољи позитиван однос 

према професионално- 

етичким нормама и 
вредностима 
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Стручне компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 
производи пшеничне, 

мешане и специјалне врсте 

хлеба 

• наведе врсте и параметре 

квалитета основних и помоћних 

сировина 

• наведе врсте и објасни 

карактеристике средстава за 

ферментацију и адитива 

• објасни фазе технолошког 

поступка производње различитих 

врста хлеба 

• наведе параметре производње за 

различите врсте хлеба 

• објасни карактеристике 

различитих врста хлеба 

• наведе врсте и особине амбалаже 

за паковање и транспорт хлеба 
• наведе услове складиштења хлеба 

• измери и припреми сировине 

• изврши замес теста за хлеб 

• дели, округло и завршно 

обликује тесто за хлеб 

• прати промене на тесту током 

печења 

• разликује грешке на готовом 

хлебу 

• пакује и складишти хлеб 

 

производи пецива од 

квасног, лиснатог и вученог 

теста 

• наведе параметре квалитета 

помоћних сировина у производњи 

пецива 

• наведе врсте и објасни 

карактеристике средстава за 

ферментацију и адитива 

• објасни фазе технолошког 

поступка производње различитих 

врста пецива 

• наведе параметре производње за 

различите врсте пецива 

• објасни карактеристике 

различитих врста пецива 

• наведе врсте и особине амбалаже 

• припрема и дозира сировине и 

помоћне сировине 

• изврши замес теста за пециво 

• дели, обликује, сече и филује 

тесто за пециво 

• прати промене на тесту током 

печења 

• разликује грешке на готовом 

пециву 

• пакује и складишти пециво 
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за паковање и транспорт пецива 
• наведе услове складиштења пецива 

производи колаче од 

квасног, прхког и меденог 

теста и чајног пецива 

• наведе параметре квалитета 

основних и помоћних сировина у 

производњи колача и чајног 

пецива 

• објасни фазе технолошког 

поступка производње различитих 

врста колача 

• наведе параметре производње за 

различите врсте колача 

• објасни карактеристике 

различитих врста колача 

• наведе врсте и особине амбалаже 

за паковање и транспорт колача 

• наведе услове складиштења колача и 

чајног пецива 

• припрема и дозира сировине и 

помоћне сировине 

• изврши замес теста за колаче 

• обликује, сече и филује тесто 

• прати промене на тесту током 

печења 

• изврши завршно филовање и 

глазирање 

• разликује грешке на готовим 

колачима 
• пакује и складишти 

колаче 

производи тестенине • наведе параметре квалитета 

основних и помоћних сировина 

• објасни фазе технолошког 

поступка производње различитих 

врста тестенина 

• наведе параметре производње за 

различите врсте тестенина 

• наведе врсте и особине амбалаже 

за паковање и транспорт 

различитих врста тестенина 
• наведе услове складиштења 

тестенина 

• припрема и дозира сировине и 

помоћне сировине 

• изврши замес, пресовање и 

обликовање тестенине 

• прати промене на тесту током 

сушења 

• пакује и складишти тестенине 
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Ове мултифункционалне способности ће бити резултат: 

• флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације; 

• заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима; 

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

 

 

 

 

 

 

планира и организује 

послове у сопственој 

пекари 

• објасни основна правила 

организације рада у предузећу 

• наведе прописе који регулишу рад 

пекаре 

• наведе услове складиштења 

сировина и материјала 

• објасни промене до којих долази 

услед неправилног складиштења и 

транспорта 
• наведе врсте и структуру трошкова 
• наведе услове испоруке и продаје 

пекарских производа 

• објасни основне принципе 

предузетништва 

• наведе врсте пословне 

документације (требовање 

сировина, радни налози, утрошак 

сировина, извештај о производњи и 

сл.) 

• планира набавку и производњу 

према потребама 
• изда радне задатке 
• комуницира са сарадницима и 

ради у тиму 

• набави и складишти сировине и 

материјале 

• процени промене на сировинама 

настале услед неправилног 

складиштења 

• изради основне калкулације за 

различите послове 

• формира отпремнице и рачуне 

• аранжира и презентује пекарске 

производе 

• комуницира са клијентима 
• продаје производе 
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Наставни план и програм – Пекар 

 

Недељни и годишњи фонд часова стручних и 

општеобразовних предмета за образовни профил: 
ПЕКАР 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 11 2 0 385 70 0 0 8 0 0 272 0 0 0 9 0 0 270 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3     105       2     68       2     60       

1.1  ____________језик и књижевност                                           

2. Српски језик као нематерњи језик                                           

3. Страни језик I 2     70       2     68       1     30       

4. Физичко васпитање 2     70       2     68       2     60       

5. Математика 2     70       2     68       1     30       

6. Историја 2     70                                   

7. Рачунарство и информатика   2     70                                 

8. Географија                             1     30       

9. Екологија и заштита животне средине                             1     30       

10. Социологија са правима грађана                             1     30       

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 3 6 315 105 210 60 7 1 14 238 34 476 90 5 2 14 150 60 420 120 

11. Физика 2     70                                   

12. Хемија 2     70                                   

13. Исхрана људи 1     35                                   

14. Операције и мерења у пекарству 2 1   70 35                                 

15. Сировине у пекарству 2 2 6 70 70 210 60                             

16. Производња хлеба               3   14 102   476 90               

17. Здравствена безбедност хране               2 1   68 34                   

18. Објекти и опрема у пекарству               2     68                     

19. Производња пецива, колача и тестенина                             3   14 90   420 120 

20. Тржиште и промет пекарских производа                             2     60       

21. Предузетништво                               2     60     

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 35 0 0 0 2 0 0 68 0 0 0 2 0 0 60 0 0 0 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     35       1     34       1     30       

2. Изборни предмети према програму образовног профила        1   34    1   30    
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Аграрни туризам   1 1 

2. Основе угоститељства   1 1 

3. Припрема топлих посластица   1 1 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик   1 1 

2. Изабрани спорт   1 1 

3. Историја (одабране теме)     1 

4. Етика     1 

5. Логика     1 

6. Математика     1 

7. Географија хране   1 1 

8. Аграрна географија   1 1 

9. Ликовна култура   1 1 

10. Музичка култура   1 1 

11. Биологија   1 1 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине до 70 до 68 до 60 до 198 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

 *Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија 2-3 дана 2-3 дана 3-4 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су 

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или 

по програмима који су претходно донети. 

 

 

 

Остваривање школског програма по недељама 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 34 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 3 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

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: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

14 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 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује 

њихове основне одлике 

- разликује књижевне родове и врсте  

- одреди тему, мотив, иже, фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књижевном 

делу, тумачи његове битне чиниоце и вреднује га 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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2. Књижевност старог век 12 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним делима 

старог века и њиховим 

значајем за развој европске 

културе 

-Објасни значај митологије за античку књижевност 

и развој европске културе 

- наведе имена аутора, називе обрађених дела и 

класификује их по културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у 

обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке књижевности старог 

века 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

3. Средњовековна 

књижевност 

12 Упознавање са споменицима 

јужнословенске културе, 

развојем писма и језика, 

делима средњовековне 

књижевности 

- наведе најзначајније споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова средњовековне 

књижевности 

- лоцира обрађене текстове у историјски контекст 

- објасни значај средњовековне књижевности за 

српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Народна књижевност 12 Указивање на народну 

књижевност као израз 

колективног мишљења и 

осећања,ризницу народних 

обичаја,кодекс етичких 

норми 

-разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности 

- тумачи ликове, битне моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у одабраним делима 

- упореди уметничку интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

5. Књижевност хуманизма 

и ренесансе 

10 Упознавање са поетиком 

хуманизма и 

ренесансе,њеним 

најзначајнијим 

представницима 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 

- објасни значај уметности хуманизма и ренесансе 

за развој европске културе и цивилизације 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

6. Општи појмови о језику 5 Указивање на проучавање 

језика као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

условљеношћу и 

историјским развојем 

-објасни фунскцију језиак и појам језичког знака 

- разуме природу модерног књижевног 

(стандардног) језика 

- наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века 

- наведе дисциплине које се баве проучавањем 

језичког система 
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7. Фонетика 10 Стицање знања из области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије 

књижевног језика и 

способност да се та знања 

примене у говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га примењује 

у говору 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

8. Правопис 10 Оспособљавање ученика да 

пишу у складу са 

правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

9. Култура изражавања 20 Оспособљавање ученика да 

користе различите облике 

изражавања и функционалне 

стилове 

-опише стања, осећања, расположења, изрази 

ставове, донесе закључке у усменом и писаном 

изражавању 

- разликује функционалне стилове 

- препозна и примени одлуке разговорног стила  

- попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично 

у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам, ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија 
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Образовни профил: Пекар  

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просветите

љство 

 

 

 

 

10 

 

Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

-наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства и 

њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и 

Орфелина за развој језика и 

књижевности код Срба 

- препозна одлике просветитељства 

на обрађеним делима 

- објасни значај Доситејевог рада за 

српску културу и књижевност 

- направи паралелу у обради истих 

мотива у европској и српској 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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књижевности 

- наведе особине ликова у 

обрађеним делима и заузме став 

према њиховим поступцима 

2. Романтизам  

 

15 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике романтизма и 

њихова дела 

- уочава и образлаже одлике 

романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним 

делима користећи стечена знања и 

сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности 

националне културе и 

разуме/поштује културне вредности 

других народа 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у структури 

обрађених дела 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

3. Реализам 

 

15 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и делима 

европске и српске књижевности 

-наведе представнике правца и 

њихова дела 

- дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним 

књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у структури 

обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и 

проблеме који покрећу књижевно 

дело 

- развије критички став и мишљење 

при процени 

поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Морфологија  

 

10 

 

Систематизовање знања о врстама 

речи и њиховим облицима  

-одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

- употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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5. Правопис  6 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу 

са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

7. Култура изражавања        12 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове 

-изражавање размишљања и 

критички став према проблемима и 

појавама у књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

- примени одлике новинарског стила 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 
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Образовни профил: Пекар  

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: 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: 60    60 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

12 

Упознавање са основним одликама модерне, 

представницима и њиховим делима 

-наведе ослике правца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

2. Међуратна књижевност 

 

12 

 

Упознавање ученика са одликама међуратне 

књижевности, представницима и делима 

-наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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3. Савремена књижевност 

 

7 

 

Упознавање ученика са одабраним 

прочитаним делима савремене књижевности 

-изнесе своје утиске о прочитаним 

делима савремене српске 

књижевности 

- уочи одлике савремене 

књижевности на прочитаним 

делима 

- уочи разлику између књижевног 

дела и његове интерпретације у 

филмској и позоришној уметности 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

6 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  

лексеме 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

5. Синтакса 5 Систематизовање знања о синтакси -одреди синтаксичке јединице у 

реченици 

- препозна типове зависних, 

независних реченица и напоредних 

конструкција 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

6. Правопис 6 Оспособљавање ученика за примењивање 

знања из језика и правописа у складу са 

језичком нормом 

-примени правописне знаке у 

складу са језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу 

са језичком нормом 

- примењује правописна правила у 

писању скраћеница 

 

7. Култура изражавања        12 Оспособљавање ученика да теоријска знања 

из граматике и правописа примењују у 

усменом и писаном изражавању у складу са 

језичком нормом, користе различите облике 

казивања и функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да попуњавају 

административне обрасце у складу са 

језичком нормом и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

-примени одлике 

административног стила 

- примени вештину комуникације у 

ситуацијама везаним за струку 

 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

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: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 7 Обнављање садашњег простог 

времена глагола бити, присвојних 

придева и чланова а/аn кроз краћа 

питања и одговоре. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава члан  

а/аn и да разликује присвојне 

придеве и  глагол бити по 

лицима  

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Оспособљавање ученика за 

правилну употребу присвојних 

придева направљених од личних 

имена, садашњег простог времена 

за навике и рутине кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознавање ученика 

са терминима гледања на сат.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и користи 

садашње просто време за радње 

које се понављају. Такође, 

моћи ће да пита, одговори и 

разуме колико има сати. 

Усмено и писмено 

3. Part 3 7 Детаљно обнављање садашњег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Упознавање ученика са прилозима 

за време и место и њиховом 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

садашње просто време 

користећи прилошке одредбе за 

место и време. Умеће да 

Усмено и писмено 
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употребом у реченици. Такође, 

ученик се упознаје са употребом 

модалног глагола can/can't за 

способности.  Оспособљавање 

ученика за опис нечега што се 

тренутно дешава кроз садашње 

трајно време*Present Continuous 

Tense.  

искаже своје своје и нечије 

способности или 

неспособности преко глагола  

can/can't . Такође, моћи ће да 

описује догађаје који се 

дешавају у тренутку говора 

користећи садашнје трајно 

време. Разликоваће Present 

Simple и Present Continuous 

Tense.  

4. Part 4 11 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и савладавање 

неправилних глагола, разликовање 

бројивих и небројивих именица. 

Оспособљавање ученика за 

описивање  људи.  

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и да 

разликује бројиве и небројиве 

именице. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 6 Детаљно обнављање прошлог 

времена и оспособљавање ученика 

за правилно коришћење прошлог 

времена кроз  питања и негацију и 

усвајање новог вокабулара везаног 

за одећу и одлазак у ресторан..  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошло 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. Part 6 6 Оспособљавање ученика да 

правилно питају чије је нешто и 

кажу користећи присвојне придеве 

и присвојне заменице. Обнављање 

поређења краћих и дужих придева 

кроз разговор и примере у 

уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално опише чије је 

нешто и да направи поређење. 

Усмено и писмено 

7. Part 7         6 Оспособљавање ученика  за 

разликовање и употребу модалних 

глагола  Needn’t, can, must, mustn’t.  

Детаљно обнављање прошлог 

времена и увођење прошло простог 

времена (Present Perfect Tense) за 

описе искустава и догађаја који се 

могу понављати или имају неку 

последицу у садашњости. 

Ученик ће моћи да разликује и 

употреби модалне глаголе где 

је потребно, као и да описује 

догађаје из ближе прошлости  

који се могу понављати или 

имају неку последицу у 

садашњости користећи  Present 

Perfect Tense и разликује га од 

Past Simple Tense. 

Усмено и писмено 
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8. Part 8       11 Оспособљавање ученика  за 

коришћење основног будућег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Обнављање времена кроз активне 

и пасивне реченице.  

Ученик ће моћи да препозна и 

описује догађаје везане за 

будућност, као и да пребацује 

реченице из актива у пасив.  

Усмено и писмено 

9. Part 9       11 Оспособљавање ученика  за 

препричавање нечијих речи, 

односно за управни и неуправни 

говор тако што се обнављају сва 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију.  

Ученик ће бити способан да 

преприча туђе речи. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and passive, 

reported speech 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 



 

785 

 

 

Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

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: 68 / / / 68 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Unit 1 : Welcome! 12 Обнављање садашњег простог 

времена глагола које се користи за 

навике и обичаје и поређење са 

садашњим трајним које се користи 

за радње које се дешавају у 

тренутку говора, коришћење 

чланова the, а/аn кроз краћа питања 

и одговоре, текстове и аудио 

материјале. 

Ученик ће бити способан да у 

одређеним ситуацијама 

користи садашње просто или 

садашње трајно време, да на 

одређеном месту употребљава 

чланове the,  а/аn. 

Усмено и писмено 

2. Unit 2 : Surprising 

Behaviour 

8 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу прошлог 

простог времена кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију, разликовање 

правилних и неправилних глагола , 

правилно коришћење  присвојних 

придева направљених од личних 

имена и личних заменица.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  прошло 

просто време, да зна 

неправилне глаголе потребне за 

прошло време, да употреби  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и заменица.  

Усмено и писмено 
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3. Unit 3 : How ambitious are 

you? 

15 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу простог 

будућег времена са will + glagolom 

кроз текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију за 

предвиђања и нагађања везана за 

будућност.  Упознавање ученика 

са Some/Any, Much/Many и 

њиховом употребом у реченици уз 

разликовање бројивих од 

небројивих именица. Такође, 

ученик се оспособљава за 

поређење придева. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време са will + glagolom да 

искаже своја и нечија 

предвиђања и нагађања везана 

за будућност. Такође, моћи ће 

да разликује бројиве од 

небројивих именица и да 

правилно употребљава  

Some/Any, Much/Many испред 

именица. Ученик ће бити у 

могућности да пореди ствари, 

предмете, људе.... 

Усмено и писмено 

4. Unit 4: How are you 

keeping? 

7 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и његово 

разликовање од садашњег прошлог 

времена. Оспособљавају се да 

користе  садашње прошло време. 

Ученици обнављају неправилне 

глаголе и уче да користе и трећу 

колону неправилних глагола. 

Оспособљавање ученика за 

описивање ствари кроз писање 

дужих реченица користећи 

релативне заменице.   

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и 

садашњем прошлом времену и 

да разликује њихову употребу. 

Ученик ће савладати употребу 

неправилних глагола. Ученик 

ће моћи описивати ствари 

користећи дуже реченице, 

односно спајаће две краће у 

једну.   

Усмено и писмено 

5. Unit 5: Safety first 10 Упознавање ученика са модалним 

глаголима Must/Mustn’t, Can/Can’t 

,  Can/Could, Should, Shouldn’t   и 

оспособљавање ученика за њихову 

правилну употребу  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе.  

Усмено и писмено 

6.  Unit 6: My strangest 

dream 

16 Детаљно обнављање прошлог 

трајног времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознањање 

ученика са садашњим пасивом и 

пребацивањем активне реченице у 

пасивну и обрнуто. Подсећање 

ученика на модалне глаголе и 

увођење модалног глагола 

Ученик ће бити способан да 

самостално користи прошло 

трајно време, да користи 

садашњи пасив и пребаци 

реченице из актива у пасив и 

обрнуто, да користи  

May/Might, да употребљава 

зависне условне реченице када 

жели да прича о нереалним 

Усмено и писмено 
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May/Might. Оспособљавање 

ученика за коришћење другог 

кондиционала, тј. условних 

реченица везаних за нереалне 

садашње ситуације.  

садашњим ситуацијама.  

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense,  Articles, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and 

passive,  Second Conditional 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: 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: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 6 Обнављање садашњих времена 

кроз краће текстове и слушање 

аудио материјала предвиђеног за 

поменуту област и конверзацију. 

Обрађивање придева који се 

завршавају на -ed /ing, и њихово 

разликовање у значењу при 

употреби у реченицама.  

Ученик ће бити способан да 

разликује и правилно 

употребљава следећа глаголска 

времена: Present Simple, Present 

Continuous, као и да разликује 

значење придева који имају 

исти корен речи, а завршавају 

се на  -ed /ing. 

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Детаљно обнављање прошлог 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију  и  

Used to and would + infinitive 

Ученик ће бити способан да 

разликује прошло време од 

садашњег  и да правилно 

употребљава   Used to and 

would + infinitive. 

Усмено и писмено 



 

789 

 

 

 

 

 

 

3. Part 3 5 Детаљно обнављање врста речи и 

реда речи у реченицама  кроз 

текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију, као и 

спајање две реченице у једну уз 

помоћ  релативних клауза  who, 

which, where. 

Ученик ће бити способан да 

разликује врсте речи и да 

придеве правилно распоређује 

у реченицама, као и да спаја 

краће реченице уз помоћ 

релативних клауза  who, which, 

where. 

Усмено и писмено 

4. Part 4 10 Обнављање прилога и прилошких 

одредби, вокабулара који се односи 

на храну и друге намирнице кроз  

текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију. 

Разликовање пасива од актива. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прилоге 

и прилошке одредбе, изразе за 

количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a little and a 

few; the, a, an. Моћи ће да 

разликује реченице у пасиву од 

реченица у активу. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 4 Обнављање садашњег простог 

времена и будућег и 

оспособљавање ученика за 

правилно коришћење нултих и 

првих кондиционалних(условних) 

реченица кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Adjectives, Adverbs, Quantifiers, Relative clauses, Passive 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први  

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: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Без друга – на сердце 

вьюга. 

17 Читање и превод текста из датог модула, 

усвајање непознатих речи.  Употреба 

предлога в и на. Изражавање стања 

субјекта. Личне и присвојне 

заменице.Коришћење куда или где. 

Употреба локатива. Независно сложене и 

зависно сложене реченице. 

Ученик ће бити у стању да 

правилно користи предлоге в и на, 

да користи куда или где, да 

правилно користи личне и 

присвојне заменице, да правилно 

употребљава локатив у говору и 

писању, да представи себе и друге 

на руском језику, уз коришћење 

поздравних порука, да користи 

нове речи. Познаје зависно сложене 

и независно сложене реченице 

Усмено и писмено 
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2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

10 Читање и превод текста из другог модула. 

Представљање и разговарање о својој 

породици. Компарација придева и 

прилога. Промена глагола прве и друге 

врсте.Главни чланови реченице. Именице 

pluralia tantum 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима, да 

представи своју породицу, моћи ће 

да правилно врши компарацију 

прилога и придева, да врши 

промену глагола по лицима и броју, 

да препозна именице  pluralia 

tantum, да издвоји субјекат и 

предикат у реченици. 

Усмено и писмено 

3. Природа. 15 Читање и превод текста из трећег модула. 

Разговор о природи, животињама. 

Промена именица кроз падеже. Одричне 

заменице.Именице женског рода на меки 

сугласник. Именице мушког и средњег 

рода на –ья. Именице мушког рода на –

онок/ -енок. 

Ученик ће бити у стању да користи 

нове речи, да разговара о природи и 

животињама. У стању је да 

промени именице кроз падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 15 Читање и превод текста из четвртог 

модула, разговор о путовању, хотелима и 

административним јединицама. Глаголи 

идти-ходить, ехать – ездить, плыть – 

плавать, предлози разве и неужели. 

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски односи. 

Временски односи. Узрочни односи. 

Атрибутивни односи. Глаголи са 

префиксима при-, у-, в-, вы-. 

Ученик ће бити у стању да користи 

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања 

и предлоге разве и неужели. 

Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе). 

Усмено и писмено 

 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

13 Читање и превод текста из четвртог 

модула. Разговор о прошлости. 

Деклинација бројева. Прилози за начин. 

Промена именица на –ий, -ия, -ие. 

Именице за означавање становника других 

земаља. Управни и неуправни говор. 

Ученик ће бити у стањеу да              

Усмено и писмено 

користи нове речи, да разговара 

 о прошлости. Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима 

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује становнике 

 других земаља. 

Користи управни и неуправни 

говор. 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита и 

преводи текст, да се користи речима 

које су му до тада биле непознате, 

подсетиће се главних чланова 

реченице. У стању је да правилно 

користи најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и краће 

облике придева. Познаје реченице 

са кратким придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

26 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

једнине на –у. 

Ученик се користи новим речима. У 

стању је да опише детаљно свој стан 

или кућу. Познаје реченице са 

објектом у инфинитиву. Користи се 

императивом, мења глаголе у 

писању и говорењу. Усвојио је 

знање о генитиву једнине именица 

на –у. 

Усмено и писмено. 
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3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, познаје 

редне бројеве, опште заменице и 

реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана 

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

9 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози-

препознавање. Реченице са 

глаголским прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима 

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

 

 

6. Чтобы слонам было 

тесно а мыслям 

просторно 

2 Читање и превод новог текста. Ученик користи нове речи, 

 које су му до тада биле 

 непознате. 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

4 Читање и превођење текста првог 

модула.У трећем разреду средње 

стручне школе нису предвиђени 

нови граматички садржаји. 

Ученик се користи новим 

речима. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 4 Читање и превод текста.  Ученик се користи новим 

речима. 

Усмено и писмено 

3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

4 Читање и превод текста. Ученик се користи новим 

речима. 

 Усмено и писмено. 
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4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 

 

5. Юность смотрит в 

будущее 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

2 Читање и превод текста.  Ученик се користи новим 

речима. 

 

Усмено и писмено 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

 

8. Театр-школа жизни 4 Читање и превод текста.  Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Проширење вокабулара 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик;  
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

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: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

13 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, одбојка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  
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корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

9 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 
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теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: 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: 60    60 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи 

оне, које могу имати негативан утицај 

на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских 

знања неопходних за за 

њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

16 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских 

знања неопходних за за 

њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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5.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

6.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских 

знања неопходних за за 

њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

7.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања 

неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичкимом 

васпитању – стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

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: 

-Развијање логичког и апстрактног мишљења 

-Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 

-Развијање способности одређивања и процене квантитативних фвеличина и њиховог односа 

-Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи итрабсформације 

-Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

-Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

-Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

-Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

-Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

-Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу 

 

 

 

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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9 -Проширивање знања 

о скупу реалних 

бројева 

-разликује основне подскупове скупа реалних бројева(N, Z, Q, I) 

и уочава релације 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑄 ⊂ 𝑅, 𝐼 ⊂ 𝑅 

-одреди НЗД и НЗС природних бројева 

-обавља рачунске операције у скупу рационалних бројева 

-израчуна вредност једноставног рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет 

-одреди апсолутну вредност реалног броја и графички 

интерпретира на бројевној оси 

-заокружи број на одређени број децимала 

-одреди апсолутну и релативну грешку 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (70 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 

2. 
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 13 -Проширивање знања 

о пропорцијама и 

процентном рачуну и 

њихова примена 

-израчуна неки део величине 

-одреди непознате чланове просте пропорције 

-прошири или скрати размеру и примени је у решавању проблема 

поделе 

-препозна директну или обрнуту пропорционалност две 

величине, да је примени у решавању једноставних проблема и 

прикаже графички 

-решава проблем који се односи на мешање две компоненте 

-одреди непознату главницу, процент или процентни износ 

3. 

Р
а

ц
и

о
н

а
л

н
и

 

а
л

г
еб

а
р

ск
и

 

и
зр

а
зи

 

14 -Стицање основнох 

знања о полиномима 

и рационалним 

алгебарским 

изразима 

-сабира, одузима и множи полиноме 

-примени дистрибутивни закон множења према сабирању и 

формуле за квадрат бинома и разлику квадрата, збир и разлику 

кубова при трансформацији полинома 

-растави полином на чиниоце 

-одреди НЗД и НЗС полинома 

-трансформише једноставнији рационални алгебарски израз 
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12 Проширивање знања 

из геометрије 

-разликује основне и изведене геометријске појмове 

-разликује међусобни однос углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, комплементни, суплементни) 

-наведе везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) 

-наведе релације везане за унутрашње и спољашње углове 

троугла 

-примени везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) и релације везане за унутршње и спољашње углове 

троугла на израчунавање непознатог угла у једноставнијим 

задацима 

-дефинише појам симетрала угла и конструише симетралу згла 

-конструише центар уписане кружнице у троугао 

-конструише висину троугла 

дефинише појам тежишна дуж троугла и наведе својство 

тежишта 

-дефинише појам средња линија троугла и наведе њено својство 

-наведе основне релације у једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

-разликује врсте четвороуглова и њихове особине 

-наведе ставове о паралелограму и уме да их примени 

-наведе особине специјалних паралелограма 

-формулише Талесову теорему и примени је на поделу дужи на n 

једнаких делова 

-Реални бројеви: садржаје о грешкама 

повезати са стручним предметима, 

израчунавати апсолутну и релативну грешку 

конкретних мерења 

-Пропорционалност: користити што више 

конкретних примера из живота и струке нпр. 

код планова и географских карата, 

рецептура за одређене прехрамбене 

произбоде, рачун мешања користи за 

одређивање количине компонената у 

прехрамбеним производима 

-Линеарне једначине и неједначине: 

истаћи повезаност између аналитичког и 

графичког приказа функције. Садржаје 

повезати са одговарајућим садржајима 

физике, хемије и практичне наставе 
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14 Усвајање појмова и 

решавање линеарних 

једначина и 

неједначина, система 

линеарних једначина 

и графички приказ 

линеарне функције 

-дефинише појам линеарне једначине 

-реши линеарну једначину 

-примени линеарну једначину на решавање проблема 

-решава једначине које се своде на линеарне једначине 

-дефинише појам линеарне једначине 

-прикаже аналитички, табеларно и графички линеарну функцију 

-реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп решења 

-реши систем линеарних једначина са две непознате 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

13. усмену проверу знања 

14. писмену проверу знања 

15. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Реални бројеви 9 часова 

• Пропорционалност 13 часова 

• Рационални алгебарски изрази 14 

часова 

• Геометрија 12 часова 

• Линеарне једначине и неједначине 

14 часова 

 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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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7 -Стицање знања из 

тригонометрије 

правоуглог троугла и 

примена 

-дефинише основне тригонометријске функције оштрог угла 

-израчуна основне тригонометријске функције оштрог угла 

правоуглог троугла када су дате две странице 

-конструише оштар угао ако је позната једна његова 

тригонометријска функција 

-наведе тригонометријске идентичности и примењујњ их у 

одређивању вредности тригонометријских функција на основу 

познавања само једне 

-наведе вредности тригонометријских функција 

карактеристичних углова ( од 30°, 45°, 60°) и да са калкулатора 

прочита вредности за остале оштре углове и обрнуто (одређује 

оштар угао ако је позната вредност тригонометријске функције) 

-примени елементе тригонометрије правоуглог троугла на 

решавање практичних проблема 

 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (68 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 
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14 -Проширивање знања 

о степеновању и 

кореновању 

-наведе особине операција степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама једноставнијих израза 

-наведе особине операција кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних израза 

-наведе особине операција степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у трансформацијама једноставнијих 

израза 

-рационалише именилац разломка у једноставним случајевима 

-дефинише појам имагинарна јединица и комплекси број 

-сабира, одузима, множи и дели два комплексна броја 

 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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6 -Стицање основних 

знања о функцијама 

и читању графика 

функције 

-наведе примере функција 

-одреди знак, интервале монотоности, максимум и минимум на 

датом графику 

-прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из 

табеле, и одреди минимум или максимум и средњу вредност 

зависне величине 

-податке представљене у једном графичком облику представи у 

другом 
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16 -Стицање основних 

знања потребних за 

решавање 

квадратних 

једначина, 

скицирање и анализу 

графика квадратних 

функција 

-реши непотпуну квадратну једначину у скупу R 

-наведе пример квадратне једначине која нема решења у скупу R  

-примени образац за решавање квадратне једначине 

-одреди природу решења квадратне једначине 

-растави квадратни трином  

-скицира и анализира график квадратне функције (да прочита 

нуле функције, максимум или минимум, где расте а где опада) 

-Тригонометрија правоуглог троугла: 

Садржаје повезивати са одговарајућим 

садржајима физике: нагиб стрме равни, 

разлагање сила (нормална компонента код 

силе трења или компонента силе у правцу 

кретања тела...), величина сенке... Треба 

инсистирати на употреби калкулатора, као 

помоћног средства при решавању проблема 

применом тригонометрије 

-Степеновање и кореновање: Нагласити и 

даље важење особина степеновања при 

проширивању скупа из кога је изложилац. 

Оспособити ученика да помоћу калкулатора 

одреди вредност корена и степена датог 

броја. 

-Функција и график функције: Приликом 

обраде користити што више конкретних 

примера из живота и струке 

-Квадратна једначина и квадратна 

функција: Истаћи повезаност између 

аналитичког и графичког приказа квадратне 

функције. 

-Тела: Инсистирати на самосталном 

прављењу модела тела. Користити 

симулације пресека на рачунару. Садржаје 

повезати са стручним предметима и 

проблемима из свакодневног живота. 
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11 -Проширивање знања 

о телима 

-израчуна обим и површину фигура у равни (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

-разликује правилне полиедре 

-израчуна површину и запремину коцке и квадра 

-израчуна површину и запремину правилне шестоугаоне призме 

и ваљка 

-израчуна површину и запремину лопте 

-одреди површину једноставних равних пресека тела 

 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа 

 

 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 
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6 -Стицање основних 

знања о низовима 

-препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

-препозна аритметички низ, објасни шта су n и d и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова низа 

-препозна геометријски низ, објасни шта су n и q и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова геометријског низа 

16. усмену проверу знања 

17. писмену проверу знања 

18. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Тригонометрија правоуглог троугла 

7 часова 

• Степеновање и кореновање 14 

часова 

• Функција и график функције 6 

часова 

• Квадратна једначина и квадратна 

функција 16 часова 

• Тела 11 часова 

• Низови 6 часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Математика 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

 

 

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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16 -Стицање основних 

знања о правој и 

кругу 

-примени Гаусов алгоритам на решавање система линеарних 

једначина (3*3) 

-нацрта Декартов правоугли координатни систем и у њему 

представи тачку 

-израчуна растојање између две тачке и обим троугла ако су дате 

координате његових темена 

-разликује општи облик једначине праве од експлицитног облика 

и преведе један запис у други 

-објасни положај праве у координатном систему у зависности од 

коефицијената k и n 

-одреди једначину праве одређену датом тачком и датим 

коефицијентом правца 

-одреди једначину праве одређену датим двема тачкама 

-примени услов паралелности две праве 

-израчуна растојање тачке од праве 

-преведе општи облик једначине круга у експлицитни 

-одреди положај круга у Декартовом координатном систему и 

полупречник круга 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

-Аналитичка геометрија у равни: 

Гаусов алгоритам применити само на 

конкретне примере. Истаћи да је аналитичка 
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6 -Стицање основних 

знања из елемената 

финансијске 

математике 

-примени каматни рачун од сто (време дато у годинама, 

месецима или данима) 

-примени каматни рачун више сто и ниже сто 

-објасни појам менице и на који начин се употребљава 

-примењује прост каматни рачун на обрачунавање камате код 

штедних улога и потрошачких кредита 

-покаже разлику између простог и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

геометрија на одређени начин спој алгебре и 

геометрије: приступ геометрији помоћу 

координата омогућава да се разни ликови 

(објекти) опишу алгебарским једначинама. 

-Елементи финансијске математике: 

Користити што више конкретних примера из 

живота. 

 Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

7. усмену проверу знања 

8. писмену проверу знања 

9. тестове знања 

Оквирни број часова по темама: 

• Аналитичка геометрија у равни 16 

часова 

• Елементи финансијске математике 6 

часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (2 по полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

-Физка 

-Хемија 

-Операције и мерења у пекарству 

-Тржиште и промет пекарских производа 

-Предузетништво 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

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: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о настанку 

модерне српске државе и 

најважнијим одликама српске 

државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском одредницом. 

На почетку модула ученика упознати 

са циљевима и исходима наставе, 

планом рада и начина оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се реализује 

кроз теоријску наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске државе.  

Разликује периоде у којима је постојала, 

престала да постоји и поново настала 

српска држава. Наведе и упореди одлике 

српске дежавности. 

Место реализације наставе:Учионица 

или одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити кроз: 

праћење, тестове знања и усмено 

испитивање. 

   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих идеја 

модерног доба и њиховог утицаја 

на стварање српсдке државе. 

Уочи утицај европских револуционарних 

збивања на развој српске националне и 

државне идеје. Објасни узроке и 

последице српске револуције, 

ослободилачких ратова 1876.-1878, 

Балканских ратова и Великог рата. 
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   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и 

постоји српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које су 

вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у 

српској револуциј, развоју институција и 

формирању модерног политичког 

система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској 

држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и 

носиоцима идеје. 

Изведе закључак о значају уставности за 

развој модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о одликама 

југословенске државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као 

републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

   Проширивање знања о положају 

српског народа у југословенској 

држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

3. Достигнућа 

српске културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о 

вишевековном континуитету 

српске културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања на 

културна кретања. 

 

   Сагледавање српске културе као 

део европског културног наслеђа. 

Проширивање знања о највишим 

дометима и представницима 

српске културе. 

Опише одлике свакодневног живота 

Срба у различитим епохама. 
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   Развијање свести о значају 

образовања за општи културни 

напредак. 

Упореди одлике српске културе 

различитих периода. 

 

   Уочавање промена у 

свакодневном животу код Срба 

кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне 

за развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и 

Србија у 

савременом 

свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у савременом 

свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима. 

 

   Проширење знања о 

најзначајнијим међународним 

организацијама и чланству 

Србије у њима. 

Разуме место и улогу Србије у 

савременом свету.Утврди значај чланства 

Србије у међународним организацијама. 

 

   Проширивање знања о 

последицама научно-

технолошког развоја на живот 

савременог човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Пекар 

Називпредмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општициљеви и задаци: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични 

циљеви и задаци 

(циљевимодула) 

ИСХОДИ 

Позавршеткутемеученикћебити у стањуда: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИо

бразовнихстандарда, 

исхода, циљеваучења 

1. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање 

ученика за 

коришћење основних 

могућности 

рачунарског система 

класификује фазе историјског развоја рачунара  

наведе примере употребе РС у свакодневном животу 

дефинише појмове хардвера и софтвера  

објасни Фон Нојманов модел рачунара  

разликује јединице за меру количине података  

разликује основне компоненте рачунара  

разликује факторе који утичу на перформансе рачунара  

разликује врсте софтвера  

дефинише оперативни систем (ОС) и наводи његове главне 

функције  

подешава радно окружење ОС  

хијерархијски организује фасцикле и управља фасциклама и 

датотекама  

разликује типове датотека  

користи текст едитор оперативног система 

црта помоћу програма за цртање у оквиру ОС  

инсталира нови софтвер  

компресује и декомпресује датотеке и фасцикле  

обезбеђује заштиту рачунара од штетног софтвера  

инсталира периферне уређаје  

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење 

остварености исхода 

Тестове практичних 

вештина 
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наводи примере и предности умрежавања рачунара  

манипулише дељивим ресурсима у локалној мрежи  

управља штампањем докумената  

примењује здравственe и сигурноснe мерe заштите при 

коришћењу рачунара  

објасни утицај коришћења рачунара на животну средину  

примењује и поштује законскa решења у вези са ауторским 

правима и заштитом података 

 

2. 
Обрада текста 
 

16 Оспособљавање 

ученика за рад са 

програмима за обраду 

текста 

подешава радно окружење програма за обраду текста  

управља текстуалним документима и чува их у различитим 

верзијама  

креира и уређује текстуалне документе  

креира и уређује табеле  

уметне објекте у текст и модификује их  

направи циркуларна писма  

подешава параметре изгледа странице текстуалног документа  

проналази и исправља правописне и словне грешке помоћу 

алата уграђених у програм за обраду текста.  

прегледа и штампа текстуални документ. 

 

3. Табеларни 

прорачуни 

16 Оспособљавање 

ученика за рад са 

програмом за 

табеларне прорачуне 

подешава радно окружење програма за табеларне прорачуне  

управља табеларним документима и чува их у различитим 

верзијама  

уноси податке различитих типова – појединачно и аутоматски 

 измени садржаје ћелија  

сортира и поставља филтере  

манипулише врстама и колонама  

организује радне листове  

уноси формуле у ћелије  

форматира ћелије  

бира, обликује и модификује графиконе  

подешава изглед странице за штампање табеларног документа  

исправља грешке у формулама и тексту  

прегледа и штампа табеларни документ 
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4. Слајд - 

презентације 

 

12 Оспособљавање 

ученика за израду 

слајд – презентација и 

њихово презентовање 

подешава радно окружење програма за израду слајд – 

презентације 

управља слајд – презентацијама и чува их у различитим 

форматима и верзијама 

додаје и премешта слајдове  

припреми презентацију у складу са правилима и смерницама за 

израду презентације 

користи различите организације слајда  

уноси и форматира текст на слајду  

додаје објекте на слајд  

уноси белешке уз слајд  

подешава позадину слајда  

користи и модификује готове дизајн – теме  

додаје и подешава анимационе ефекте објектима  

бира и подешава прелазе између слајдова 

израђује интерактивне слајд презентације  

разликује врсте погледа на презентацију  

припрема за штампу и штампа презентацију  

подешава презентацију за јавно приказивање;  

припрема презентације за приказивање са другог рачунара  

излаже слајд-презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење 

остварености исхода 

Тестове практичних 

вештина 

5. Интернет и 

електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

Интернета и 

електронску 

комуникацију 

објасни појам и структуру Интернета 

разликује начине повезивања рачунара са Интернетом  

разликује Интернет – сервисе  

објасни појмове хипертекста и WWW  

користи садржаје са веба (WWW – сервиса)  

проналази садржаје на вебу помоћу претраживача  

процењује садржаје са веба на критички начин  

преузима садржаје са веба  

комуницира путем електронске поште 

разликује предности и недостатке електронске комуникације  

користи разноврсне Интернет – сервисе  

попуњава и шаље веб – базиране обрасце  

објашњава појам електронског пословања  

примени сервис „у облаку“  

објашњава могуће злоупотребе Интернета  

примењује безбедносне мере приликом коришћења Интернета 

 примењује правила лепог понашања на мрежи  

поштује ауторска права за садржаје преузете са мреже 

 

Корелација са другим предметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Географија 

Разред: Tрећи 

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: 30 0 0 0 30 

Недељни фонд часова: 1 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

•Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука; 

•Стицањ нових актуелних знаиња о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи; 

•Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије; 

•Стицање нових актуелних знања о покрету, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва; 

•Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

•Развијање осећања припадности својој нацији као делу ннтегралног света. Изградња и неговање националног и културног идентитега у 

мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

•Оспособљавање ученика да примељују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју: 

Оспособљавање ученика заодговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовањеу заштити, обнови и унапређивању животне средине 

 

 

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. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије 

2 Стицање знања о 

предмету 

проучавања, 

подели, значају и 

месту географије у 

систему наука 

Уочавање и 

схватање 

корелативних 

односа између 

географије и других 

природних и 

друштвених наука 

•дефинише предмет изучавања, значај, развој и место 

географије у систему наука 

•разликује природне и друштвене елементе географског 

простора и схвата њихове узајамне узрочно-последичне 

везе и односе 

•одреди место географије у систему наука 

препозна значај и практичну примену географских 

сазнања 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима иаставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања опште наставе 

Предмет се реализује кроз 

следеђе облике наставе: 

теоријска настава (30 

часова) 

Место реализације наставе 

Теоријска настава се 

реализује у учионци 

Целокупнуреализацију 

наставе « коришћење 

савремених електронских 



 

826 

 

помагала, 

аналогних и дигиталних 

географеких карата 

различитог размера и 

садржаја 

коришћење информција са 

Интернета 

коришћење интерактивних 

метода рада 

користити географске и 

историјске карте опште и 

тематске 

2. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај 

6  Проширивање 

знања о положају, 

месту и улози 

Србије на 

Балканском 

полуострву и 

југоисточној 

Европи 

• Уочавњем 

општих 

географских 

карактеристика, 

сагледати сложене 

друштвено - 

економске 

процесе и промене 

у југоисточној 

Европи на 

Балканском 

полуострву и у 

нашој држави. 

• дефинише појам и функције државних граница, разуме 

државнр уређење Србнјс и познаје државна обележја: 

грб. 

заставу, химну 

* објашњава на карти положај и величину тсриторије 

Србије уз 

кратак опис битних карактеристика граница са суседним 

земљама 

* дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на карти 

Балканско полуострво и идентификује његове опште 

географске карактеристике: физичке, културне и 

демографске 

• анализира промене на политичкој карти Балканског 

полуострва: настанак и распад Југославије, стварање 

нових 

држава и облици њихове сарадње 

• уочава предности и недостатке географског положаја 

Србије 

усмена провера 

тестови 

3. Становништво и насеља 

Србије 

11 • Стицање нових и 

продубљених 

знања о природи 

Србије и њеном 

утицају на живот 

и привредне 

делатности људи 

• Сагледавање 

физичко- 

географских 

• дефинише; парк природе, предео изузетних одлика, 

резерват 

природе, споменик природе и природне реткости. 

опште антропогеографска обележја и историјско-гео 

рафски континунтет насељавања Србије 

објасни кретање становништва и територијални 

размештај становништва у Србији 

укаже на промену броја становника Србије и наведе 

факторе који условљавају промене становништва уз 

помоћ графичких метода анализира основне 

усмено одговарање 

тестови 
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компонената 

простора Србијс и 

разумевање 

њиховог значаја 

за живот људи и 

могуђности 

развоја привреде 

 

Проширивање 

знања о 

демографском 

развоју и распореду 

становништва у 

Србији 

Уочавње 

демографских 

проблемаи 

могућности 

њиховог 

превазилажења за 

свеукупни 

друштвено- 

економски 

развитак наше 

земље 

Формирање свести 

о неговању 

националног и 

културног 

идентитета 

демографске одлике; да их објашњава, врши предвиђања 

и изводи закључке. 

дефинише појмове: наталитет, морталитети природни 

прираштај. 

дефинише појам миграције и разликујетипове и видове 

миграција 

објасни структуру становништва у Србији (биолошка, 

економска, социјална, национална) 

разликује појмове: националног, етничког и културног 

идентитета 

изгради став о једнаким правима људи без обзира на 

расну, националну, верску и другу прнпадност објасни 

демографске проблеме и популациону попитику у 

Србији 

дефинише појам дијаспоре 

лоцира подручја на којима живи српско становништво у 

непосредном и ширем окружењу (Мађарска. Румунија. 

Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска и Словенија) 

разликује оазну, компактну и појединачну насељеност 

српског становништва у подручјима непосредног и 

ширег окружења 

објасни основне карктеристике становништва Републике 

Српске 

лоцира аутохтоне српске територије (северни делови 

Далмације,Лика, Кордун, Банија, Славонија и Барања) 

објасни радне миграцијеу евопске земље н именује 

државе и градове у којима има нашег сгановништва 

објасни исељавање нашег становништва на ваневропске 

континенте 

разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске 

земље именује државе и градовеу којимаживи наше 

становништво објасни однос и везе дијаспоре и Србије

  

4. Привреда Србије 1 • Проширивањеи 

продубљивање 

знања о привреди 

Србије и њеним 

основним 

карактеристикама 

* Сагледавање 

потенцијала и 

могућности 

анализира утицај природних и друштвених чиниоца на 

условљеност развоја и размештаја привреде Србије и 

групише 

гране привреде по секторима 

објасни како природни и друштвени фактори утичу на 

развој 

и размештај пољопривреде Србије 

дефинише гране пољопривреде у ужем смислу 

(земљорадња и 
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Србије :за 

конкурентност у 

светској привреди 

сточарство) и ширем смислу (шумарство, лов и 

риболов), 

наведе значај пољопривреде. 

препозна основне функције шумарства, значај шума, 

факторе 

који их угрожавају и мере заштите 

утврди значај лова и риболова 

дефинише значај енергетике и рударства; наведе 

енергетске 

ресурсе и минералне сировине и направи њихов 

картографски преглед категорија Србије 

објасни појмове индустрије и индустријализације, 

одржив 

развој и наведе факторе развоја и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

анализираутицај природних и друштвених фактора на 

развој 

саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја и њихов 

значај 

направи картографски преглед главних друмских н 

железничких правацау Србији, пловних река и канала, 

већих 

лука и аеродрома 

дефинише појмове: трговина, трговински и платни 

биланс и 

одреди значај трговине 

анализира утицај природних и друштвених фактора на 

развој 

туризма, дефиншие и наведе поделу туризма 

5. Регионалне целине 

Србије 

7 Стицање и 

проширивање 

географских знања 

о регионалним 

целинама Србије и 

сагледавање 

њихових 

специфичности 

дефинише појам регије и направи картографски преглед 

регионалиих целина Србије 

лоцира на карти Србије граннце Војводине и њених 

предходних целина и препозна њене природне и 

друштвсне одлике 

потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове природне и друштвене 

одлике 

препозна на карти Србије границе Западне Србије и 

опише њене природне и друштвене одлике 

покажее на карти СрбијеСтаровлашко-рашку висију уз 

анализу њених природних и друштвених одлика 

лоцира иа карти Србије границе Источне Србије и 

наведе њене природне и друштвене одлике 

 



 

829 

 

 

препозна на карти Србије границе Јужног Поморавља и 

препозна његове природне и друштвене одлике 

потврди на карти Србије границе Косова и Метохије и 

дискутује о његовим природним и друштвеним 

одликама 

6. Србија и савремени 

процеси у Европи и 

Свету. 

3 • Стицањс зкања о 

савременим 

политичким и 

економским 

процесима у 

Европи и свету 

који су услов за 

напредак свих 

земаља и народа 

» Стварање јасне 

слике о Србији у 

светским 

размерама и 

савременим 

међународним 

процесима 

• дефинише појмове: процес интеграције, демократска 

регионалитација, глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној 

Европн и познаје мирољубиву политику Србије у 

међународним оквирима и на Балкану 

• опише историјат развоја, наведе циљеве и дефинише 

проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да би 

постала 

равноправна члашша заједнице 

• разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних 

организација: (ЦЕФТА, ЕФТА.НАФТА. АСЕАН, ОПЕК. 

АПЕК..) 

• објасни улогу, значај и видове деловања Светске банке 

и 

Међународног монетарног фонда и улогу Србије у овим 

организацијама 

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и 

структуру 

Организује и образложи привженост Србије УН. 

• дефинише појам глобализације и разликује политичке, 

територијалне, економске, културне и друге видове 

глобализације 

 

Кључни појмови садржаја: 

* Површина, границе, државио уређење и државна обележја  Србије  

• Клима, воде и водни ресурси, састав и карактер  тла, биљни и животињски  свет (одлике и економско- географски значај) 

* Саобраћај и трговина 

• Туризам, Војводина, Шумадија и Поморавље (западно и велико,) Западна Србија Старовлашко-рашка висија,  Источна Сроија, Јужно Поморавље, Косово и Метохија  

• Сарадња Србије са другим државама и међународним организацијама  - Европска унија - оснивање. чланице, циљеви, проблеми. приступачност   

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Економска географија 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Екологија и заштита животне средине 

Разред: 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: 30 - - - 30 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Схватање односа човека и животне средине; 
• Разумевање структуре екосистема и биосфере; 

• Схватање концепта одрживог развоја; 

• Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 

 

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. Основни појмови 

екологије 

4 - Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

екологије 

- Схватање структуре 

екосистема/биосфере и процеса 

који се у њима одвијају 

- Разумевање значаја 

биодиверзитета за опстанак 

живота на Земљи 

2.БИ.1.4.1. Познаје основне 

еколошке појмове и разуме њихово 

значење (животна средина, 

станиште-биотоп, животна 

заједница-биоценоза, популација, 

еколошка ниша, еко-систем, 

биодиверзитет, биосфера). 

2.БИ.1.4.2. Познаје основне 

законитости и принципе у екологији 

и ослањајући се на те принципе уме 

да објасни основне процесе у еко-

систему. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин 

поједини фактори неживе и живе 

природе утичу на организме 

(механизми дејства абиотичких и 

биотичких фактора).  

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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2. Животна средина и 

одрживи развој 

17 - Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

- Разумевање концепта одрживог 

развоја  

- Разумевање значаја различитих 

облика заштите и унапређивања 

животне средине 

- Развијање свести о последицама 

глобалних климатских промена 

2.БИ.1.4.3. Схвата значај 

биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту природе и 

биодиверзитета. 

 2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје људског 

деловања на животну средину, 

основне мере заштите животне 

средине и разуме значај тих мера. 

2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу 

одрживог развоја и критички 

анализира ситуације у којима 

постоје конфликти интереса између 

потребе економско-технолошког 

развоја и заштите природе и 

животне средине. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

3. Еколошка култура 9 - Упознавање са начинима и 

значајем одржавања личне 

хигијене и хигијене животног и 

радног простора 

- Схватање значаја правилне 

употребе производа 

- Разумевање различитих утицаја 

на здравље  човека 

2.БИ.2.4.4. Зна механизме штетног 

дејства загађујућих материја на 

медијуме животне средине, 

последице загађивања по живи свет, 

као и мере за њихово отклањање. 

2.БИ.3.4.3. Разуме и критички 

анализира конфликт између потреба 

економско-технолошког развоја 

људских заједница и потреба 

очувања природе и биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

Кључни појмови садржаја: 

Еколошки фактори, популација, биосфера, загађење, заштита 

Корелација са другим предметима: 

Стручни предмети 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ предмета Социологија са правима грађана јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и проблемима; 

стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

  

Задаци наставе су да ученици: 

-  стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама; 

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама; 

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема; 

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада);  

-  да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 

-  проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд; стекну општу представу о уређењу Републике Србије. 

 

 

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.  

Структура и организација 

друштва 

8  Упознавање са 

функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва. 

 

-  схвати структуру и организацију 

друштва 

-објасни улогу друштвених група с 

посебним освртом на брак и породицу 

-схвати друштвену поделу рада 

-објасни узроке друштвеног 

раслојавања 

-наведе друштвене установе и 

организације и направи разлику 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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између њих 

-разликује особености сеоског и 

градског становништва 

2. Устав и правна држава 

 

4 Упознавање са појмом 

устав,  Уставом Републике 

Србије, његовим 

историјским претечама и 

правосудним системом 

Републике Србије 

-схвати значај устава 

-разликује устав од закона 

-направи преглед развоја уставности и 

законитости 

-зна основне одредбе устава 

-разликује врсте судских поступака 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

 

3. Демократија и мсханизми 

власти у Србији  

 

4 Упознавање са политиком 

као вештином управљања 

друштвом; оспособљавање 

за демократско мишљење;  

упознавање са 

функционисањем државних 

институција и органа власти  

 

-објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 

-опише улогу политике у друштву 

-зна државне симболе и елементе 

државности 

-разликује законодавну, судску и 

извршну власт 

-рзликује удружења грађана и 

политичке партије 

-схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и владе 

-разликује државне органе власти 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

4. Г рађанин и његова права 

и слободе у Србији  

 

4 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о 

улози појединца у 

друштвеном и политичком 

животу 

-схвати људска права и слободе и свој 

положај у друштву 

-зна на који начин се штите права и 

слободе грађана 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

5. Србија као држава, 

аутономија и 

докалнасамоуправа  

2 Обогаћивање знања о 

државности Републике  

Србије поређењем 

традиције и садашњег стања  

, упознавање са историјом 

развоја устава у Републици 

Србији 

Развијање знања о 

аутономији и локалној 

самоуправи 

 

-пореди садашње стање и традицију 

државности и уставности у Србији 

-разликује аутоиомију и локалну 

самоуправу 

-разуме функционисање локапне 

самоуправе 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

 

6. Култура и друштво 5 Развијање знања о 

културним тековинама 

-уочи разлику и сличности између 

културе и цивилизације 

-схвати настанак религије и 

религијског мишљења 

-идентификује монотеистичке 

религије и објасни специфичности 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 
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хришћанства 

-разликује обичај и морал 

-схвати разлику између уметности, 

масовне културе, подкултуре, шунда и 

кича 

7. Друштвене промене и 

развој друштва 

 

3 Оспособљавање за живот у 

друштву изложеном 

сталним променама и 

изазовима које доноси 

развој савременог друштва; 

Стицање знања о 

хоризонталној и вертикалној 

покретљивости друштва. 

 

-идентификује друштвене промене 

-зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне друштвене 

покретљивости 

-препозна друштвени развој 

-формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног 

друштва 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Устав, друштво,право,политика 

Корелација са другим предметима: 

Историја, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Физика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму за подручје 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: 70     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

--Циљ наставе физике је да омогући упознавање основних физичких закона о методама физичког истраживања, стицање основа за разноврсну примену физике у раду и 

у друштву, оспособљавање ученика за решавање физичких задатака, развијање радних навика и умења и њихове  заинтересованости за физику. 

 

 

 

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. Кинематика 15 Оспособљавање ученика да опишу 

процесе кретања помоћу вектора и 

скалара 

Зна разликовати основне и 

изведене величине, зна 

разликовати скаларе и векторе 

Испитивање 

Тестирање 

Домаћи задаци 

2. Динамика 30 Стицање знања о динамичким 

процесима у природи 

Зна примену Њутнових закона Испитивање 

Демонстрациони огледи 

3. Електромагнетизам 25 Стицање основних знања о 

једносмерној струји и магнетном 

пољу 

Зна основне електричне 

величине и карактеристике 

магнетног поља 

Посматрање 

Испитивање 

Рачунски задаци 

Кључни појмови садржаја:брзина, убрзање, сила , импулс, рад, снага, енергија 

Корелација са другим предметима:математика, стручни предмети 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 70 - - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о неорганским и органским једињењима, њиховим својствима и примени; 

- Развијање логичког мишљења; 

- Развијање систематичности; 

- Оспособљавање ученика да примењују стечена знања у подручју своје струке; 

- Развијање правилног односа према заштити животне средине; 

 

 

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. Класе неорганских 

једињења 

12 -Развијање знања о класама 

неорганских једињења 

- препозна различите класе неорганских 

једињења (оксиде, базе, киселине и соли) на 

основу хемијске формуле 

- опише понашање ових једињења у води 

- објасни међусобне реакције између основних 

класа неорганских једињења 

 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

2. Дисперзни системи 17 -Унапређивање знања о 

врстама дисперзних 

система, припреми раствора 

одређене концентрације, 

зависности рН-вредности 

раствора од дисоцијације 

база, киселина и соли 

односно хидролизе соли 

- разликује врсте дисперзних система 

- објасни својства колоидних раствора 

- израчуна потребне масе растворене супстанце и 

растварача за припрему раствора одређеног 

масеног удела 

- израчуна потребне количине растворене 

супстанце и растварача за припрему раствора 

одређене количинске концентрације (1mol/dm3, 

0,1mol/dm3) 

- објасни шта представља рН-вредност 

- на основу рН-вредности разврстава растворе на 

киселе, базне и неутралне 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 
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- објасни хидролизу соли и њен утицај на рН-

вредност раствора 

3. Угљоводоници  5 -Унапређивање знања о 

угљоводоницима 

- разликује алкане, алкене, алкине и арене 

- примењује номенклатуру првих пет чланова 

хомологог низа 

- дефинише реакције супституције и препозна их 

на примеру 

-  дефинише реакције адиције и препозна их на 

примеру 

- предвиди продукте сагоревања угљоводоника 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

4. Органска кисеонична 

једињења 

9 -Развијање знања о 

алкохолима, фенолима, 

етрима, алдехидима, 

кетонима, органским 

киселинама и етрима 

- дефинише алкохоле и опише својства метанола 

и етанола 

- дефинише феноле и опише њихова својства 

- препозна структурну формулу и функционалну 

групу етара и зна њихову употребу 

- препозна структурну формулу и функционалну 

групу алдехида и кетона и опише њихова 

својства 

- дефинише карбоксилне киселине и опише 

њихова својства 

- објасни добијање и својства естара 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

5. Масти и уља 5 -Унапређивање знања о 

својствима масти и уља 

- дефинише триацилглицероле 

- објасни својства и општом формулом представи 

добијање триацилглицерола 

- објасни хидролизу триацилглицерола у киселој 

и базној средини 

- дефинише сапуне 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

6. Угљени хидрати 12 -Унапређивање знања о 

угљеним хидратима 

- дефинише угљене хидрате 

- разликује врсте угљених хидрата 

- опише својства глукозе 

- опише својства фруктозе 

- дефинише дисахариде и наведе својства 

малтозе, лактозе и сахарозе 

- дефинише полисахариде и наведе својства 

скроба, гликогена и целулозе 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

7. Аминокиселине и 

протеини 

10 -Развијање знања о 

аминокиселинама, 

протеинима и ензимима 

- дефинише аминокиселине и опише њихова 

својства 

- дефинише протеине и објасни како настају 

- разликује протеине према структури 

- дефинише улогу протеина у организму 

- дефинише ензиме, њихова својства и улогу 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 
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Кључни појмови садржаја: 

Оксиди, киселине, базе, соли, хидролиза соли, раствори, концентрација раствора, рН вредност, угљоводоници, алкохоли, карбоксилне киселине, естри, масти и уља, 

уггљени хидрати, аминокиселине, протеини, ензими; 

Корелација са другим предметима: 

- Сировине у пекарству 

- Исхрана људи 

- Здравствена безбедност хране 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Исхрана људи 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

− Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница; 

−  Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани; 

−  Оспособљавање ученика да утврди састав оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи; 

-       Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана. 

 

 

 

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. Хранљиве материје 8 • Стицање знања о 

хранљивим материјама и 

енергетској вредности 

животних намирница 

• Подела и врсте 

хранљивих материја и 

њихови извори 

• Енергетска вредност и 

енергетске потребе 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

2. Животне намирнице 12 • Стицање знања о 

животним намирницама 

биљног и животињског 

порекла 

• Подела и врсте 

намирница биљног 

порекла 

• Подела и врсте 

намирница 

животињског порекла 

• Органска храна – 

појам и 

карактеристике 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

3. Правилна исхрана 15 • Стицање знања о 

принципима правилне 

исхране и  потребама у 

исхрани 

• разликује појмове 

хране и исхране и 

њихове улоге  

• објасни улогу 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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животних намирница у 

исхрани 

• наброји узроке и 

последице неправилне 

исхране 

• објасни најчешћа 

тровања храном 

• израчуна индекс 

ухрањености (БМИ) 

• објасни недостатке у 

сопственој исхрани 

• састави здрав оброк 

• састави дневни оброк 

Кључни појмови садржаја: 

Храњиве материје; Намирнице биљног и животинског порекла, Огранска храна; Принципи правилне исхране 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Сировине у пекарству, Сировине у месарству 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Операције и мерења у пекарству 

Разред: Први  

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 35   105 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

-стицање знања о механичким 

-стицање знања о топлотним 

-стицање знања о дифузионим операцијама у пекарству 

-оспособљавање ученика да мери одређене физичке величине различитим инструментима 

-оспособљава ученике да прерачуна измерене величине 

 

 

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. Механичке операције у 

пекарству 

63 Стицање знања о механичким 

операцијама и начинима рада 

уређаја за 

транспорт,мешање,ситњење и 

просејавање различитих материјала 

у пекарској индустрији 

Оспособљавање ученика да 

самостално мери 

масу,запремину,густину,проток 

,ниво и притисак и изврши 

гранулометријску анализу 

Теорија:Наведе основне и изведене 

јединице SI-система;користи основне и 

изведене јединице SI-система;објасни 

врсте и карактеристике флуида; 

Објасни карактеристике чврстог 

материјала;дефинише појам и јединице 

масе;дефинише појам и јединице 

запремине;дефинише густину и 

јединицу за густину;дефинише 

притисак и јединице за 

притисак;дефинише проток и јединице 

за проток;опише начине транспорта 

течности и гасова;опише начин 

транспорта чврстог материјала;објасни 

појмове ситњења и 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Тест практичних вештина 

Дневник вежби 
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просејавања;објасни принцип рада 

уређаја за ситњење и просејавање који 

се користи у пекарској 

индустрији;објасни појам мешања 

материјала;опише начин рада 

мешалица који се користи у пекарској 

индустрији 

Вежбе:користи основне и изведене 

јединице SI-система у основним 

прорачунима;прерачуна вредност 

изражену у несистематским 

јединицама у систематске 

јединице;преводи мање јединице у 

веће и обрнуто;мери масу на техничкој 

ваги и аутоматској ваги;обрачуна 

бруто и нето масу;разликује судове за 

мерење запремине:мери запремину 

коришћењем одговарајућих 

судова;објасни начин рада уређаја за 

мерење притиска;измери величине 

атмосферског притиска и надпритиска 

коришћењем различитих 

инструмената(барометар,Бурдонов 

манометар);објасни начин рада уређаја 

за мерење протока,мери запремински 

проток;објасни начин рада уређаја за 

мерење нивоа;мери ниво;мери 

густину;изврши гранулометријску 

анализу материјала пре и после 

ситњења 

2. Топлотне и дифузионе 

операције у пекарству 

42 Стицање знања о топлотним и 

дифузионим операцијама и 

начинима рада уређаја за пренос 

топлоте ,кондиционирање ваздуха и 

сушење у пекарској индустрији 

Оспособљавање ученика за мерење 

температуре,релативне 

влажности,брзине сушења и 

припрему раствора 

Теорија:Објасни појам топлоте;опише 

начин преноса топлоте;објасни 

принцип рада и примену уређаја за 

пренос топлоте у пекарској 

индустрији,дефинише појмове 

раствор,растварач,растворена 

супстанца,дефинише масени удео као 

начин изражавања концентрације 

раствора,објасни појам влажности 

ваздуха и кондиционирање;објасни 

принцип рада и примену 

кондиционера у пекарској 

индустрији;објасни појам сушења и 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Дневник вежби 

Тест практичних вештина 
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фазе сушења;објасни начин сушења 

материјала;објасни принцип рада и 

примену сушнице у пекарској 

индустрији 

Вежбе:мери температуру различитим 

термометрима,израчуна масу 

растворене супстанце потребну за 

припрему одређене количине 

раствора;припреми одређену количину 

раствора 

познате(масене)концентрације;мери 

релативну влажност ваздуха;израчуна 

брзину сушења узорака 

Кључни појмови садржаја: 

Јединице,флуид,маса,запремина,густина,притисак,проток,транспорт,просејавање,мешање,топлота,масени удео,влажност ваздуха,сушење,термометар,релативна влажност 

ваздуха,узорак 

Корелација са другим предметима: 

Физика,хемија,сировине у пекарству 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Сировине у пекарству 

Разред: први 

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 60 210 410 

Недељни фонд часова: 2 2  6 

Општи циљеви и задаци: 

− Стицање знања о сировинама за припрему одговарајућих врста хлеба, пецива, колача и тестенина 

− Оспособљавање ученика за рад на пријему, складиштењу и припреми сировина 

− Оспособљавање ученика за рад у пекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитет 

 

 

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. 

Основне сировине у 

пекарству 

260 Оспособљавање ученика 

за правилно поступање 

са основним сировинама 

и оцењивање њиховог 

квалитета 

Теорија: 

• разликује врсте брашна 

• објасни хемијски састав различитих врста брашна 

• дефинише типове брашна 

• објасни физичке и хемијске факторе квалитета брашна 

• објасни улогу и значај средстава за нарастање (квасац, 

кисело тесто и хемијска средства за нарастање) 

• објасни показатеље квалитета воде 

• опише утицај соли на тесто 

• дефинише врсте просторија и поступке за чување основних 

сировина 

• опише утицај температуре, светлости и влаге на основне 

сировине при чувању 

• разликује врсте материјала за чување основних сировина 

.    наведе контролне    критичне тачке у  складиштима за 

основне сировине 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

. тестове практичних           

вештина 
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  Вежбе: 

• примени законом прописане мере заштите у лабораторији 

• припреми потребно лабораторијско посуђе 

• одреди физичко-хемијски квалитет брашна 

• оцени органолептички квалитет основних сировина 

• израчуна утрошак основних сировина 

• анализира утицај количине основних сировина на особине 

теста 

Практична настава  

настава у блок 

• наброји просторије пекаре према важећим стандардима 

• примени важеће прописе заштите на раду  

• примени принципе добре произвођачке и хигијенске праксе 

• изврши пријем и правилно ускладишти основне сировине 

• провери органолептичку исправност основних сировине  

• мери критичне границе (температура, влажност) у 

складиштима основних сировина 

• измери основне сировине 

• припреми основне сировине 

• отпад на одговрајући начин 

 

2. Помоћне сировине 

у пекарству 

150  

• Оспособљавање 

ученика за правилно 

поступање са 

помоћним 

сировинама и 

оцењивање њиховог 

квалитета 

Теорија 
• објасни улогу и значај помоћних сировина (шећер, масти, 

јаја, млеко, месо, воће, поврће)  

• разликује врсте адитива и њихову примену 

• процени утицај сировина на квалитет производа 

• дефинише врсте просторија и поступке за чување 

помоћних сировина 

• разликује врсте материјала за чување помоћних сировина 

• наведе контролне критичне тачке у складиштима за 

помоћне сировине 

Вежбе 

• оцени органолептичке особине помоћних сировина 

• утврди утицај помоћних сировина на особине теста 

• израчуна  потребну количину сировина за замес теста  

Практична настава 

настава у блоку 

• примени принципе добре произвођачке и хигијенске праксе 

• користи различита транспортна средства у пекари 

• изврши пријем и правилно ускладишти помоћне сировине 

• мери критичне границе (температура, влажност,...) у 

складиштима помоћних сировина 
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• измери помоћне сировине 

• припреми помоћне сировине 

• сортира и одлаже отпад на одговарајући начин 

 

Кључни појмови садржаја: 

• Житарице, грађа и хемијски састав 

• Брашнo 

• Вода 

• Кухињска со 

• Средства за нарастање теста 

• Законски прописи о квалитету и употреби сировина 

• Складиштење  

• Амбалажа 

• Контролне критичне тачаке у складиштима основних сировина (HACCP) 
• Правилник о мерама ХТЗ  

• Помоћне сировине, врсте, хемијски састав и особине 

• Адитиви, врсте и примена у пекарству 

• Законски прописи о квалитету и употреби сировина 

• Квасац 
Корелација са другим предметима: 

− Хемија 

− Исхрана људи 

− Операције и мерења у пекарству 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: 
ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА 

Разред: други 

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: 102  90 476 668 

Недељни фонд часова:     3   14 

Општи циљеви и задаци: 

– знања о фазама технолошког процеса производње хлеба, параметрима производње и важећим прописима  

– Стицање Оспособљавање ученика да самостално производи хлеб 

– Оспособљавање ученика за рад у пекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитета  

 

 

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. 

Производња хлеба од 

пшеничног брашна 
370 часова 

• Оспособљавање ученика да 

производе  хлеб од пшеничног 

брашна по различитим 

рецептурама, поштујући 

важећу законску регулативу 

 

• објасни технолошку шему 

производње хлеба од пшеничног 

брашна 

• објасни процесе у тесту током замеса 

и параметре који утичу на замес 

• опише процес ферментације теста  и 

врсте ферментације 

• објасни фазе обраде теста  

• опише фазе и процесе током печења 

• објасни поступак хлађења и  услове 

складиштења хлеба  

• опише грешке у производњи хлеба од 

пшеничног брашна 

• опише болести хлеба 

• објасни критичне тачке у производњи 

хлеба од пшеничног брашна 

• објасни карактеристике различитих 

врста хлеба од пшеничног брашна 

• наведе параметре квалитета хлеба од 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

тестове практичних 

вештина 
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пшеничног брашна 

• израчуна утрошак сировина 

• одреди садржај влаге у помоћним 

сировинама 

• одреди проценат пепела у помоћним 

сировинама  

• одреди проценат садржај масти  у 

кафи 

• докаже присуство вештачких  

заслађивача у прехрамбеним 

производима 

• докаже присуство вештачких боја у 

прехрамбеним производима 

        докаже присуство  бензоеве               

киселине 

2. 

Производња раженог и 

мешаних врста хлеба 
217 часова 

Оспособљавање ученика да 

производе  ражени и мешане врсте 

хлеба  по различитим рецептурама, 

поштујући важећу законску 

регулативу 

• објасни технолошку шему 

производње хлеба по директном и 

индиректном поступку 

• објасни специфичности директног и 

индиректног замеса 

• објасни процесе у тесту током замеса 

и параметре који утичу на замес 

• опише процес ферментације теста  и 

врсте ферментације 

• објасни фазе обраде теста  

• опише фазе и процесе током печења 

• објасни поступак хлађења и  услове 

складиштења хлеба  

• опише грешке у производњи раженог 

и мешаних врста хлеба  

• опише болести раженог и мешаних 

врста хлеба  

• објасни критичне тачке у производњи 

раженог и мешаних врста хлеба  

• објасни карактеристике различитих 

врста раженог и мешаних врста хлеба 

• наведе параметре квалитета раженог и 

мешаних врста хлеба  

• израчуна утрошак сировина измери 

сировине, припреми и дозира према 

задатим  рецептурама 

• изврши замес теста одговарајућом 

методом 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

тестове практичних 

вештина 
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• прати ток ферментације 

• изврши дељење, обликовање и печење 

хлеб 

• изврши хлађење, паковање и 

складиштење хлеба 

• користи уређаје, машине и алате уз 

правилно одржавање 

• мери критичне границе (температура, 

влажност,...) током производње хлеба 

• оцени органолептички квалитет хлеба  

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

презентује и продаје ражени  и  мешане 

врсте 

3. 

Производња 

специјалних врста 

хлеба 

81 часова 

• Оспособљавање ученика да 

производе  специјалне  врсте 

хлеба  по различитим 

рецептурама, поштујући 

важећу законску регулативу  

• измери сировине, припреми и 

дозира према задатим  

рецептурама 

• изврши замес теста 

одговарајућом методом 

• прати ток ферментације 

• изврши дељење, обликовање и 

печење хлеб 

• изврши хлађење, паковање и 

складиштење хлеба 

• користи уређаје, машине и 

алате уз правилно одржавање 

• примени принципе добре 

произвођачке и хигијенске 

праксе 

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

презентује и продаје специјалне 

врсте хлеба 

• објасни технолошку шему 

производње специјалних врста хлеба 

• објасни фазе технолошког поступка 

производње специјалних врсте хлеба 

• наведе параметре производње за 

специјалне врсте хлеба 

објасни карактеристике специјалних врста 

хлеба 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

тестове практичних 

вештина 

Корелација са другим предметима: 

− Сировине у пекарству    - Операције и мерења у пекарству 

− Исхрана људи    -Здравствена безбедност хране      - Објекти и опрема у пекарству 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Здраствена безбедност хране 

Разред: Други  

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: 68 34   102 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

-стицање знања о значају хигијене уз примену ХАЦЦП-а и микробиолошкој контроли 

-стицање знања о морфолошким и физиолошким карактеристикама микроорганизама 

-стицање знања о утицају еколошких чинилаца на динамику раста микроорганизама 

-стицање знања о микроорганизмима у пекарству 

- оспособљавање ученика за прање лабораторијског посуђа  и прибора уз примену хигијенских норми и руковање микроскопом и разликовање препарата 

-оспособљавање ученика да разликују утицај физичких и хемијских фактора на микроорганизме 

-оспособљавање ученика да издвоји чисте културе и узимање бриса 

 

 

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 хигијене 14 Стицање знања о значају 

хигијене,микробиолошке 

контроле производње и 

готових производа уз 

примену хигијенских 

норми 

Теорија:Наведе мере личне 

хигијене,хигијене радног места и 

просторија;дефинише основне законе 

добре хигијенске праксе;објасни 

правилно одлагање различитих врста 

отпада;наведе микробиолошке норме 

сировина и производа 

Вежбе:користи микробиолошко посуђе 

и прибор у микробиолошкој 

лабораторији под одговарајућим 

хигијенским условима;опере правилно 

лабораторијско посуђе и прибор 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Тест практичних вештина 

Дневници вежби 
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2. Морфолошке и 

физиолошке 

карактеристике 

микроорганизама 

30 Стицање знања о 

морфолошким и 

физиолошким 

карактеристикама 

микроорганизама и 

разликовање препарата 

Теорија:Објасни улогу и значај 

микроорганизама;дефинише грађу 

прокариотске и еукариотске ћелије и 

њихов хемијски састав;опише 

морфолошке и физиолошке 

карактеристике микроорганизама 

Вежбе:рукује микроскопом;разликује 

микроскопске препарате 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Дневници вежби 

Тест практичних вештина 

3. Утицај спољашњих 

чинилаца на 

микроорганизме 

36 Стицање знања о утицају 

спољашњих чинилаца на 

динамику раста 

микроорганизама 

Теорија:Објасни утицај спољашњих 

чинилаца на раст и размножавање 

микроорганизама;опише поступке 

уништавања појединих 

микроорганизама 

Вежбе:припреми различите хранљиве 

подлоге и начин засејавања;одреди 

карактеристике пораста 

микроорганизама на различитим 

хранљивим подлогама;пратим  утицај 

различитих спољашњих чинилаца на 

микроорганизме 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Тест практичних вештина; 

Дневници вежби 

4. Микроорганизми у 

пекарству 

22 Стицање знања о 

микроорганизмима који се 

користе у производњи 

пекарских производа и 

узрочницима кварења 

производа 

Теорија:Опише корисне и штетне 

микроорганизме у пекарству;дефинише 

основне групе узрочника хигијенске 

неисправности и кварења производа 

Вежбе:утврди присуство 

микроорганизама у пекарским 

производима;утврди хигијенску 

исправност уређаја,прибора и радних 

површина узимања бриса 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Тест практичних вештина 

Дневници вежби 

Кључни појмови садржаја: 

Хигијена,добра хигијенска пракса,отпад,микробиолошке норме,микроорганизми,ћелија,карактеристике,чиниоци,уништавање,корисне и 

штетне,кварење,микроскоп,посуђе,хранљиве подлоге,чиниоци,брис 

Корелација са другим предметима: 

Сировине у пекарству,исхрана људи,производња хлеба,објекти и опрема у пекарству 
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Образовни профил: ПЕКАР 

Назив предмета: ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА У ПЕКАРСТВУ 

Разред: ДРУГИ 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о опреми, прибору и алату који се користе у пекарству 

- Стицање знања о уређењу просторија пекаре уз одговарајуће хигијенске норм 

- Стицање знањао начину  уређења продавнице хлеба, пецива и колача, опреми и прибору у продавници 

 

 

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. Опрема и прибор у 

пекарству 

       40                           Стицање знања о опреми, прибору 

и алату који се користе у пекарству 

•  наброји врсте опреме, прибора и 

алата који се користе у пекарству 

• објасни принципе рада различитих 

машина и начине коришћења 

прибора и алата у пекарству 

• објасни принципе одржавања 

функционалности хигијене опреме 

у пекарској производњи 

примени НАССР и остале важеће 

стандарде у пекарској производњи 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

2. Услови уређења пекаре        20 

 

 

             

Стицање знања о уређењу 

просторија пекаре уз одговарајуће 

хигијенске норме 

 

• дпефинише основне услове отребне 

за изградњу  пекаре 

• дефинише начине којима се уређује 

круг 

• опише како треба да буду уређене 

просторије у пекари 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 
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• дефинише услове унутрашњег 

уређења пекаре 

• опише распоред просторија у 

пекари 

објасни специфичности уређења 

просторија за производњу различитих 

одржавања хигијене свих просторија у 

пекари 

3. Уређење продавница 

хлеба, пецива и колача 

       8 Стицање знања о начину  уређења 

продавнице хлеба, пецива и колача, 

опреми и прибору у продавници 

• објасни начин уређења продавнице 

према важећим законским 

прописима  

• користи опрему, прибор и алат 

према HACCP  

објасни принципе одржавања 

функционалности и хигијене 

опреме,прибора и алата у продавници 

хлеба, пецива и колача 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Опрема ,прибор и алат у пекарству,принципи рада машина и уређаја,,сита,ваге, дозатори,масилице,делилице,машина за округло обликовање,уређај за ферментацију 

теста, пећи,хигијенске норме у пекари,услови за изградњу пекаре,локација,круг,просторије у пекари продавнице хлеба,пецива и колача 

Корелација са другим предметима: 

Сировине у пекарству,Операције и мерења у пекарству,Здравствена безбедност хране,Производња хлеба 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Производња пеција, колача и тестенина 

Разред: 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: 90 / 120 420 630 

Недељни фонд часова: 3 /  7 

Општи циљеви и задаци: 

 Стицање знања о фазама технолошког процеса производње пецива, колача и тестенина, параметрима производње и важећим прописима  

 Оспособљавање ученика да самостално производи пецива, колаче и тестенине 

 Оспособљавање ученика за рад у пекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитета 

 

 

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. Производња пецива и 

колача од квасног теста 

143 • Оспособљавање 

ученика да производи пецива 

и колаче од квасног теста по 

различитим рецептурама, 

поштујући важећу законску 

регулативу  

 

Теорија  

 

        објасни технолошку шему производње 

пецива и колача од квасног теста 

• објасни процесе у тесту током замеса 

и параметре који утичу на замес 

• опише процес ферментације теста  и 

врсте ферментације 

• објасни фазе обраде теста  

• опише фазе и процесе током печења 

• објасни поступак хлађења и  услове 

складиштења  

• опише грешке у производњи пецива и 

колача од квасног теста 

• објасни критичне тачке у производњи 

пецива и колача од квасног теста 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• објасни карактеристике различитих 

врста пецива и колача од квасног теста 

• наведе параметре квалитета пецива и 

колача од квасног теста 

• израчуна утрошак сировина 

 

Практична настава и настава у блоку 

 

 

• измери сировине, припреми и дозира 

према задатим  рецептурама 

• изврши замес теста 

• прати ток ферментације 

• изврши дељење, обликовање, 

филовање и печење у зависности од врсте 

производа  

• изврши хлађење, паковање и 

складиштење  

• користи уређаје, машине и алате уз 

правилно одржавање 

• примени принципе добре 

произвођачке и хигијенске праксе 

• мери критичне границе (температура, 

влажност,...) током производње пецива и 

колача од квасног теста 

• оцени органолептички квалитет 

пецива и колача од квасног теста 

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

• презентује и продаје пецива и колаче 

од квасног теста 

2. Производња пецива од 

лиснатог теста 

160 • Оспособљавање 

ученика да производи пецива 

од лиснатог теста по 

различитим рецептурама, 

поштујући важећу законску 

регулативу 

Теорија  

 

• објасни технолошку шему 

производње пецива од безквасног и квасног 

лиснатог теста 

• објасни фазе и параметре 

технолошког поступка производње пецива од 

лиснатог теста 

• опише поступке хлађења и смрзавања 

производа 

• опише грешке у производњи пецива 

од лиснатог теста 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• објасни критичне тачке у производњи 

пецива од лиснатог теста 

• објасни карактеристике различитих 

врста пецива од лиснатог теста 

• израчуна утрошак сировина 

 

 

 

Практична настава и настава у блоку 

• измери сировине, припреми и дозира 

према задатим  рецептурама 

• изврши замес теста 

• прати ток ферментације код 

производа од квасног лиснатог теста 

• изврши дељење, обликовање, 

филовање и печење у зависности од врсте 

производа  

• изврши хлађење и смрзавање 

• изврши паковање и складиштење  

• користи уређаје, машине и алате уз 

правилно одржавање 

• примени принципе добре 

произвођачке и хигијенске праксе 

• мери критичне границе (температура, 

влажност,...) током производње пецива од 

лиснатог теста 

• оцени органолептички квалитет 

пецива од лиснатог теста 

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

• презентује и продаје пецива од 

лиснатог теста 

3. Производња производа од 

вученог теста 

81 • Оспособљавање 

ученика за производњу 

производа од вученог теста по 

различитим рецептурама, 

поштујући важећу законску 

регулативу 

Теорија  

 

производа од вученог теста 

• објасни фазе и параметре 

технолошког поступка производње производа 

од вученог теста 

• опише грешке у производњи 

производа од вученог теста  

• објасни карактеристике производа од 

вученог теста 

• објасни критичне тачке у производњи 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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производа од вученог теста 

• израчуна утрошак сировина 

 

 

 

Практична настава и настава у блоку 

• припреми и дозира сировине према 

задатим  рецептурама 

• изврши замес теста 

• изврши дељење, обликовање, 

филовање, печење, сушење или смрзавање  у 

зависности од врсте производа  

• изврши паковање и складиштење  

• користи уређаје, машине и алате уз 

правилно одржавање 

• примени принципе добре 

произвођачке и хигијенске праксе 

• мери критичне границе (температура, 

влажност,...) током производње производа од 

вученог теста 

• оцени органолептички квалитет  

производа од вученог теста 

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

• презентује и продаје производе од 

вученог теста 

4. Производња колача од 

прхког и меденог теста и 

чајног пецива 

143 • Оспособљавање 

ученика да производи колаче 

од прхког и меденог теста и 

чајног пецива по различитим 

рецептурама, поштујући 

важећу законску регулативу  

 

Теорија  

• објасни технолошку шему 

производње колача од прхког и меденог теста 

и чајног пецива  

• опише састав и карактеристике 

колача од прхког и меденог теста и чајног 

пецива  

• објасни фазе и параметре 

технолошког поступка производње колача од 

прхког и меденог теста и чајног пецива  

• објасни критичне тачке у производњи 

колача 

• објасни карактеристике различитих 

врста колача 

 

 

Практична настава и настава у блоку 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• измери сировине, припреми и дозира 

према задатим   

• рецептурама 

• изврши замес теста 

• изврши дељење, обликовање, 

филовање,печење и глазирање у зависности 

од врсте производа  

• изврши хлађење, паковање и 

складиштење  

• користи уређаје, машине и алате уз 

правилно одржавање 

• примени принципе добре 

произвођачке и хигијенске праксе 

• мери критичне границе (температура, 

влажност,...) током производње колача од 

прхког и меденог теста и чајног пецива  

• оцени органолептички квалитет 

колача од прхког и меденог теста и чајног 

пецива  

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

• презентује и продаје колаче од прхког 

и меденог теста и чајног пецива 

5. Производња тестенина 103 • Оспособљавање 

ученика да производи 

тестенине по различитим 

рецептурама, поштујући 

важећу законску регулативу  

 

Теорија  

• објасни технолошку шему 

производње тестенина 

• објасни процесе у тесту током замеса 

и параметре који утичу на замес 

• наведе главне делове и принцип рада 

уређаја за израду тестенине (пресе) 

• објасни поступак сушења тестенина  

• објасни поступак паковања и услове 

складиштења  

• опише грешке у производњи 

тестенина 

• објасни критичне тачке у производњи 

тестенина 

• наброји врсте тестенина 

 

 

Практична настава и настава у блоку 

• измери сировине, припреми и дозира 

према задатим  рецептурама 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• изврши замес теста 

• користи уређај за производњу 

тестенина уз правилно одржавање 

• изврши сушење, паковање и 

складиштење  

• примени принципе добре 

произвођачке и хигијенске праксе 

• мери критичне границе (температура, 

влажност,...) током производње тестенина 

• оцени органолептички квалитет 

тестенина 

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

Кључни појмови садржаја: 

Пециво од квасног теста, лиснато тесто, вучено тесто, колаци од прхког и меденог теста, чајно пециво, тестенине. 

Корелација са другим предметима: 

 Сировине у пекарству 

 Операције и мерења у пекарству 

 Исхрана људи 

 Здравствена безбедност хране 

 Објекти и опрема у пекарству 

 Производња хлеба 

 Тржиште и промет пекарских производа 

 Предузетништво 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Тржиште и промет пекарских призвода 

Разред: 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: 60    60 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-стицање знања о пријему и припреми полупроизвода и готових производа за продају уз примену ХАЦЦП-а 

-стицање знања о кодексу понашања,презентацији и продаји уз примеену ХАЦЦП-а 

 

 

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. Припрема пекарских 

производа за продају 

30 Стицање знања о пријему и 

припреми полупроизвода и 

готових производа за продају 

уз примену ХАЦЦП-а 

Класификује врсте хлеба,пецива,колача и 

тестенина;прими и правилно складишти 

полупроизводе и готове производе;објасни начине 

припреме полупроизвода и производа,оцени 

органолептички квалитет полупроизвода и готових 

производа,обезбеди хигијенску исправност 

полупроизвода и готових производа 

Усмена провера знања 

Тест знања 

 

2. Презентација и продаја 

пекарских производа 

30 Стицање знања о кодексу 

понашања,презентацији и 

продаји уз примену ХАЦЦП-а 

Примени стандарде о квалитету пекарских 

производа;примени законске важеће 

прописе,препозна поједине профиле и врсте 

потрошача,примени одговарајући кодекс 

понашања;успостави правилну комуникацију и 

однос са потрошачем,припреми презентацију и 

прода производ 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Кључни појмови садржаја: 

Хлеб,пециво,колачи,тестенина,складишта,полупроизвод,производ,органолептички,хигијена,стандард,пропис,профил,кодекс,комуникација,презентација 

Корелација са другим предметима: 

Сировине у пекарству,исхрана људи,здраствена безбедност хране,производња хлеба,објекти и опрема у пекарству,производња пецива,колача и 

тестенина,предузетништво 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Разред: 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:  60   60 

Недељни фонд часова:  2   

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења. 

- Развијање основе за континуирано учење. 

- Оспособљавање за активно тражење посла. 

- Развој одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

 

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. 
Предузетништво и 

предузетник  

 

8 -Развијање пословних и предузетничких 

знања и вештина 

-  Развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења. 

- Развијање свести о сопственим знањима 

и способностима и даљој 

професионалној оријентацији.         

 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост и 

предузетништво; 

Писање сопственог бизнис 

плана. 

2. 
Развијање и процена  

пословних идеја, 

маркетинг план 

 

16 • оспособљавање за израду плана 

пословања фирме; 

 • мултидисциплинарни приступ и 

оријентација према пракси 

• примени креативне технике 

селекције и вредновања пословних 

идеја;  

• препозна садржај и значај бизнис 

плана;  

• самостално изради маркетинг план у 

припреми бизнис плана 

Писање сопственог маркетзинг 

плана. 
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3. 
Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

 

18 • развијање свести о сопственим 

знањима и способностима и даљој 

професионалној оријентацији; 

 • оспособљавање за активно 

тражење посла (запошљавање и 

самозапошљавање);  

• развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења; 

• увиђа значај информационих 

технологија за савремено пословање; • 

схвати важност непрекидног 

иновирања производа или услуга; 

• самостално сачини или попуни 

основну пословну документацију 

Самостална регистрација 

предузећа у АПР-у. 

4. Економија пословања, 

финасијски план 

 

10 • развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина, 

понашања; 

• развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења; 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

 • направи разлику између прихода и 

расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру;  

• наведе могуће начине финансирања 

сосптвене делатности; 

Самостална израда 

финансијског плана 

5. Самостални ученички 

пројекат израде и 

презентације сопственог 

бизнис плана 

8 : Развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина и 

понашања. 

  Развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења. 

  Мултидисциплинарни приступ и 

оријентација на праксу. 

• самостално или уз помоћ наставника 

повеже све уређене делове бизнис 

плана;  

• изради коначан (једноставан) бизнис 

план за сопствену бизнис идеју;  

• презентује бизнис план у оквиру 

јавног часа из предмета 

Сопствени бизнис план 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 7 Подстицањ 

ученика ка 

међусобно 

упознавање 

Подстинање 

ученика да 

сагледају 

међусобне 

Анализира своје особине и уме да их 

представи другима 

Препозна, анализира сличности и разлике унутар групе 

Прихвата друге ученика и уважава њихову различитост 

Препозна предрасуде,стереотипе, дискриминациј,нетолеранцију 

по различитим основама . 

препозна последице постојања нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, предрасуда 

 
Разговор; усмено 

излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 
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сличмости и 

разлике и уваже 

их 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

7 • Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију у 

групи 

Искаже.образложи и браки мишљење аргументима 

Активнослуша 

Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин. уважавајући 

мишљење другихРазговор; усмено излагање ученика на задате 

теме;   

Вредновање  степена ангажовања и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром на постављене задатке 

 

Објасни разлику између дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине настанка г.часина у свакодневној 

комуникацији и објасни поспедице које изазивају гласине 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

21 Оспособљавање 

ученика за рад у 

групи/тиму и 

међусобну 

сарадњу 

Подстицање 

ученика 

дасукобе 

рсшавају на 

конструктиван 

иачин и да 

иабегавју сукобе 

Оспособљавање 

ученика да 

препозна 

примере насиље 

у својој средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености групног/тимског рала 

Учествујеу доношењу групних одлука Разликје могуће облике 

учешћа младпх Објасни потрбу,важност партииипације младих 

Објасни степене и обликеучешћа младих у сакодневном животу 

Објасни разлоге.ток и последице сукоба 

Објасни ефекте конфликта наток комуникације 

Уочи факторе којн 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 еукобу. 

Образложи предности конструктивног начине решавања сукоба 

Објасни значај посредовања у сукобу 

Препозна и објасни врсте насиља 

Детектује,акализира узроке насиља (у својој средини, међу 

вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља . из позииије жртве насиља и из 

позиције посматрача 

Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Разговор; усмено 

излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност 

 Корелација са другим предметима: 

Историја;  Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 34    34 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета; 

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката 

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

16 У познавање ученика са 

врстама права и природом 

(универзалност, целовитост, 

недељивост) 

У познавање ученика са 

нчинима и механизмима 

заштите права- међународним 

и домаћим документима која 

гарантују остваривање и 

заштиту права сваком 

појединиа 

Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

• Објасии значење и смисао 

људских права 

• Разликује врсте људских нрава 

(линна, лолитичка, 

социјалноекономскал културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос 

права и одговорности 

Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права 

Објасни универзалност и 

развојностљудских права 

Објашњава потребу посебне заштите 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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сопствених права али и права 

других људи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гграиа детета 

Проналази примере и показатеље 

остваривања и кршења л>удских 

праваа 

Процеми положај појединца и 

друштвеиих група, са аспекта 

људских права 

Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права 

Анализира и тумачи основна 

међунар и домаћа докуменга из 

области људских права 

Објасни улогу најзначајнијих 

институција и процедуре заштите 

људских права 

Објасни улогу појединца и група у 

заштити људских права 

2. Планирање и извођење 

акције 

18 Подстииање ученика на 

активну партиципацију у 

животу школе 

Развијање вештина 

планирања акције 

 

Идентифнкује проблеме у својој 

локалној заједници/ школи 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже активкости и дискутује о 

њима са осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише цилеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и 

оцењује их 

 

 Представи,путем јавне 

презентације,нацрт акције и 

резултате акције. 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

 

 

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. Демократија и политика 4 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије 

и институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља 

власти у демократији 

Објасни појмоведемократија, политика, 

власт, грађански живот 

Објасни  разлике демокрацког од 

недемокрацкст начина одпучивања 

Објасни разлике непосредие од посредне 

демократије 

Анализира различите начине ограничавања 

власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске власти 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом 

локалне самоуправе 

Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка 

 

Објасни значај поштовања закона у 

демократској држави 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 
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Сагледавање улоге и 

каракгеристика цивилног 

друштва у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

 

Објасни улогу локалне самоуправе и 

послове којима се бави 

 

Објасни карактеристике и улогу цивилног 

друштва 

Детектује могућности утицаја грађана на 

власт, правни н политичи систем 

(различите форме грађанског удруживања, 

ратличите форме грађанских ининнјатива и 

акција ) 

Детектује н анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски развој 

друштва 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са 

суштином грађанских, 

политичких права и правом 

на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа 

грађана у демократском 

друштву 

Објасни појам људских права 

Наведе врсте људских права и објаснн 

њихов садржај 

Детектују примере поштовања/кршења 

људских правау актуелним медијима 

Објасни улогу појединца у заштити и 

оствариању људских права 

Објасни појам грађанска иницијатива 

Наведе надленсности општине и послове 

којима се бави 

Раликује формалну од нефомалне 

ииицијативе 

Објасни форму и садржај формаглног 

предпога грађанске иницијативе 

Објасни структуру, функционисање, 

правила , процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све процедуре у 

процесу доношења одлука на предлог 

грађана 

Објасни појам. карактеристике, улогу и 

врсте удруживања грађана 

Идентификује и анализира активности и 

акције удружења грађана у својој локалној 

заједници. 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

4. Планирање конкретне 

акције 

6 Подстицање и оспособљава 

за планирање заједничких 

акција и пројеката у локалној 

заједници 

Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници 

Анализира изабране проблеме, изучава их 

Предлаже акгивности и днскутује о њимаа 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 
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са осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука 

Формулише циљеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује 

их 

Представи,путем јавне презентаиију.нацрт 

акције и резултате акције 

 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

5. Свет професионалног 

образовања и рада 

4 Да ученик разуме важност 

дефинисања циљева и 

планирање каријере 

 

Развијање вештине тражења 

информација значајних за 

професионално образовање и 

укључивање у свет рада 

 

 

 

Оснаживање ученика  да 

поставља циљеве личног 

развоја и планира свој развој 

Поставља циљеве личног развоја и планира 

свој развој 

 

Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне за даљи 

професионални развој 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 

 

Напише личну радну биографију 

Представи своје личне карактеристике 

приликом разговора са послодавцем 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о 

односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 

 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје 

којима ће се бавити 

православни катихизис 

у току 1. године 

срдњошколског или 

гимназијског 

образовања 

- Моћи да уочи какво 

предзнање има из 

Православног 

катихизиса 

- Бити мотивисан да 

похађа наставу 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  
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православног 

катихизиза 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Бог Откривења 6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно 

настала, нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да 

је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним 

текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и 

свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се односи 

на предмете и познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког 

знања;  

- Упознати ученике са примерима 

вере и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

- увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

- препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи 

личним животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  
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Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање као 

лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

 Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

4. Хришћанин – човек 

Цркве 

8 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као 

благодатне заједнице Бога и 

верних која се остварује у светој 

Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој 

остварује пуноћа заједнице са 

Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан 

конкретне литургијске 

заједнице;  

- опише живот парохијске 

заједнице;  

- објасни у основним цртама  

да се учешћем у литургијском 

сабрању ступа на пут 

богопознања;  

- продискутује о православном 

схватању Цркве;  

- схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

8 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве.  

 

- именује различите књиге 

Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог 

Писма садржи у 

богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим Писмом;  

- моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог 

Завета;  

- моћи да закључи да је Свето 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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Писмо књига Цркве, а не 

појединца.  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Хришћански живот 5 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом 

у Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и црквеног 

Предања и правилно доживљавање 

православног етоса који извире из 

литургијског начина постојања 

људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање 

ученицима да је човек биће 

смисла;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

- увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

-  уочи да светост живота није 

могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани 

да буду свети;  

-  уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Ликовна култура 4. Грађанско вапитање 5. Социологија 6.Филозофија 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 34 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном и 

толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности 

и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

начином реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања стекли 

и какве ставове усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  
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Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Стварање света 

и човека 

7 -Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни Бог 

који слободно из љубави ствара 

свет;  

- Развијање свести код ученика о 

стварању човека по „икони и 

подобију Божјем“, односно као 

слободне личности способне за 

љубав према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све што је у 

њему, створено за вечност, да буде 

причасник вечног Божјег живота;  

- Предочити ученицима чињеницу 

да је човек од Бога призван да 

управља целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у тој 

заједници обожи и човек и свет.  

- интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-  објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије Бога 

зато што је способан за заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим;  

- буде подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-  разликује особености створеног и 

нествореног;  

-  развија одговорност за сопствени 

живот и живот других;  

-  преиспитује и вреднује сопствени 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

3. Прародитељски 

грех 

8  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског греха 

на основу библијског сведочанства, 

тумачења Светих Отаца и учења 

Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) састоји у 

одвајању човека и света од Бога;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да спасење као 

превазилажење смрти и задобијање 

вечног живота, јесте повратак у 

заједницу с Богом.  

 

 

 

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог 

превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење;  

-буде подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-стекне увид у личну одговорност за 

своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје 

спасење.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Свештена 

историја 

спасења (од 

Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима разумевање 

да се Стари Завет у главним 

цртама, периодима, личностима и 

догађајима може посматрати као 

праслика и најава новозаветних 

догађаја;  

-Омогућити ученицима да стекну 

знање о историјском току 

остварења Божјег плана о свету;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се у личности Исуса 

Христа испуњава оно што је 

откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у чему се 

састоји разлика између Цркве као 

богочовечанске заједнице и других 

облика људских заједница;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије који сабира и 

избавља народ Божји.  

 уочи да се Бог у Старом и Новом 

Завету открива као личност и да 

позива човека у заједницу са Њим;  

-схвати на примеру Каина и Авеља, и 

закључи да је свако убиство – 

братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места 

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска заједница 

мимо Бога не води остварењу 

човековог назначења;  

- разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у 

историји;  

-развије свест да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање потомства 

дато Аврааму духовног карактера.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свештена 

историја 

спасења (од 

Мојсија до 

Христа) 

4 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом Завету 

у личности Господа Исуса Христа;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије Који сабира и 

избавља народ Божји;  

- Упознати ученике са значајем 

старозаветног празновања Пасхе 

као праслике молитвеног  

сећања на Христово Страдање, 

Васкрсење и Други долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек изграђује 

Црква.  

 

сазна да је старозаветна вера – 

вера у једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

- наведе који старозаветни догађаји 

јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне и 

новозаветне историје;  

-уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног 

библијског смисла;  

 

-на примеру пророчке делатности, 

увиди значај старања о социјално 

угроженим категоријама друштва;  

- схвати на примеру Израиља, да 

Црква има наднационални карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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Христовим заповестима о љубави;  

- знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје;  

- промишља о сопственом месту у 

историји спасења;  

 

6. Старозаветна 

ризница 

7 Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о незаменљивости и 

вредности сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, смелије 

суочи са грехом самооправдавања и 

сваким грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 2. разреда средње школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Философија  

6. Социологија  

7. Ликовна култура 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 30 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (будући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима; 

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

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. Увод 1 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у току 

3. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  
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- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Христос 

истинити Бог и 

истинити 

човек 

5 Ученицима пружити основ 

за разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за 

наше спасење;  

- Протумачити ученицима 

Христова имена: Нови Адам, 

Месија и Емануил;  

- Протумачити ученицима 

пролог Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је Христос 

потпуни Бог и потпуни човек;  

- Упознати ученике са 

теологијом иконе – да се на 

иконама пројављује историјска 

и есхатолошка димензија.  

 

- разуме значење израза Нови Адам, 

Месија и Емануил, Логос;  

- изложи зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека једини 

Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по Јовану укаже 

на места у којима се говори о Богу као 

Логосу;  

- у основним цртама да опише зашто је 

могуће да се у новозаветној Цркви 

представља Бог;  

- наведе основне разлике између слике и 

иконе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

3. Приближило 

се Царство 

Божје... 

5 Пружити ученицима основ 

за разумевање да Христос 

доноси Царство Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом 

контексту;  

- Предочити ученицима 

Христово учење о Царству 

Божјем;  

- Христова проповед има 

универзални карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство Божје заједница 

са Христом;  

-увиди актуелност Христове проповеди;  

-разуме да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 



 

880 

 

4. Где је Христос 

ту је и Царство 

Божје 

7 - Протумачити ученицима 

догађај и тропар Преображења 

у светлости исихастичког 

искуства Цркве;  

-Упознати ученике да Христос 

у својој Личности обједињује 

Царску, Пророчку и 

Првосвештеничку службу, 

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова 

смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом 

свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

Христос прослављен као 

Господ и да је у Њему 

прослављена људска природа;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у 

све дане до свршетка века;  

- Протумачити ученицима 

неколико новозаветних 

пневматолошких одељака 

-повеже догађај Преображења са 

литургијском песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка трпеза 

израз заједништва;  

-разуме да Христос Тајном Вечером 

установљује начин на који ће 

остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка века;  

-разуме да сва радост хришћанске вере 

извире из свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству;  

- причешћујући се, доживљава себе као 

учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи смисао 

Христовог страдања и смрти;  

-објасни да се Христос вазноси на небо 

да би узнео људску природу Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси на небо 

да би наша вера у Христа била слободна  

(а не изнуђена);  

- зна је општење са Христом и данас 

могуће у заједници Духа Светога – у 

Цркви.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот у 

Христу 

4 .  

-Подстицати ученике на 

хришћански однос према свету, 

себи и ближњима указивањем 

на пример Христа чији је живот 

испуњем безусловном љубављу 

према сваком човеку;  

- Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу 

делатне љубави према Богу и 

ближњима;  

- Упутити ученике да је 

основни смисао хришћанског 

етоса волети друге као што 

Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима основ 

-разуме да покајање (преумљење) значи 

постављање Царства Божјег за 

приоритет живота;  

-разуме да покајање подстиче човека да 

тражи Царство Божје;  

- зна да истински однос са Богом не сме 

бити формалистички;  

-буде свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  
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за разумевање да Христов 

Закон љубави није могуће 

испуњавати на формалан 

начин.  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

6. Светотајински 

живот Цркве 

3 Христос у својој личности 

обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

- Протумачити ученицима 

догађај и тропар Преображења 

у светлости исихастичког 

искуства Цркве;  

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова 

смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом 

свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

еклисиолошку ипостас 

(црквени идентитет);  

- Омогућити ученицима 

разумевање да су Исповест и 

Покајање обновљење благодати 

Крштења;  

- Указати ученицима да је 

свештеничка служба 

продужетак Христовог 

служења којим је Он спасао 

свет;  

- Указати ученицима да се 

учешћем у светим Тајнама 

постаје део Тела Христовог;  

-Развијати свест ученика да је 

света Литургија Тајна Божјег 

присуства у свету и уласка у 

Царство Божје. 

-Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек Крштењем 

и Миропомазањем задобија примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви;  

-схвати да су исповест и покајање 

повратак у наручје Очево и заједницу 

Цркве;  

- зна да су службе у Цркви дарови Духа 

Светога;  

-међусобно да разликује различите 

службе у Цркви (епископ, свештеник, 

ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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      7. Новозаветна 

ризница 

5 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног 

домостроја спасења на примеру 

анафоре Василија Великог;  

- Детаљно протумачити 

ученицима молитву Оче наш у 

контексту Литургије;  

- Пружити ученицима основ да 

повежу Христов однос према 

потребитима са харитативном 

делатношћу хришћана данас;  

- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у 

прихватању Христове Тајне 

нема раздора међу људима;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-препозна догађаје из историје спасења 

у Анафори Василија Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска љубав 

своје порекло има у примеру Христове 

љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 3. разреда средње школе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Грађанско васпитање 3. Историја 4. Екологија 5. Географија 6. Филозофија 7. Психологија 8. Социологија 9. Ликовна култура  
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Образовни профил: ПЕКАР 

Назив предмета: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Разред: ДРУГИ ИЛИ ТРЕЋИ 

Правилник о наставном плану и програму струних 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:            30 / 34    30 / 34 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

⎯  Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;  

⎯ Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора; 

⎯ Разумевање нераскидиве везе између туризма и прехрамбене индустрије;     

     Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Одређења туризма Упознавање ученика са појмовним 

основама туризма 
• Дефинише појмове: туризам, индустрија слободног времена, 

подстицајна путовања, туриста, пословни путник 

• Познаје карактеристике туризма као привредне делатности 

• Објасни економски, друштвени и политички  значај и утицај 

туризма 

• Дефинише туристичку потребу и туристичке мотиве 

Наводи функције туризма 

Праћење остварености 

исхода 

2. Облици,врсте и 

трендови туризма 

Упознавање ученика са врстама, 

облицима и трендовима у туризму 

данашњице 

• Разликује облике туризма 

• Описује облике туризма 

• Разликује врсте туризма 

• Описује врсте туризма 

• Познаје факторе и савремене трендове у туризму 

• Опише нове форме туристичке индустрије 

Дефинише хотелске и ресторанске ланце 

Праћење остварености 

исхода 
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3. Туристичко 

тржиште 

Упознавање ученика са 

карактеристикама туристичког 

тржишта 

• дефинише туристичко тржиште 

• познаје карактеристике туристичког тржишта 

• дефинише туристичку тражњу 

• описује специфичности туристичке тражње 

• дефинише туристичку понуду 

• описује специфичности туристичке понуде 

разликује факторе понуде и тражње 

Праћење остварености 

исхода 

4. Туризам и 

прехрамбена 

индустрија 

Упознавање ученика са значајем 

производа прехрамбене индустрије 

за туризам 

• Описује повезаност туризма и прехрамбене индустрије 

• Познаје међусобну условљеност туризма и прехрамбене 

индустрије 

• Дефинише туристички производ 

• Описује прехрамбене производе у сврси туристичког производа 

• Познаје значај здраве хране за развој туризма 

Наброји прехрамбене производе који представљају карактеристичне 

туристичке производе 

Праћење остварености 

исхода 

5. Одређење 

угоститељства 
• Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу 

угоститељства у привреди земље 

• Познаје задатке угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску услугу 

Објасни угоститељску понуду 

• Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу угоститељства у привреди земље 

• Познаје задатке угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску услугу 

 

Праћење остварености 

исхода 

6. Угоститељско 

пословне 

јединице 

Упознавање ученика са 

угоститељско пословним јединицама 
• Дефинише угоститељско пословне јединице 

• Наброји угоститељско пословне јединице 

• Разврстава  угоститељско пословне јединице према различитим 

критеријумима 

• Разликује угоститељско пословне јединице по категоријама 

Разликује понуду угоститељско пословних јединица 

Праћење остварености 

исхода 

7. Кадрови у 

угоститељству и 

туризму 

Упознавање ученика са структуром 

и улогом запослених у туризму и 

угоститељству 

• Дефинише кадрове у угоститељству и туризму 

• Објасни улогу кадрова за пословни успех 

Познаје структуру запослених у угоститељству и туризму 

Праћење остварености 

исхода 

Кључни појмови садржаја: 

Туризам,значај туризма,облици и врсте,трендови туризма,туристичко тржиште,туристичка тражња и понуда, туризам и прехрамбена индустрија, угоститељство,задатак и 

значај, угоститељско пословне јединице,кадрови у угоститељству и туризму 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Основе угоститељства (изборни) 

Разред: Други или 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: 34/30 / / / 34/30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

 

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. 
 

Угоститељство 

 

 

       5 

 

• Упознавање ученика са 

појмом угоститељство и 

његовим местом и 

значајем у привредним 

делатностима 

• наведе дефиницију појма 

угоститељства 

• опише настанак и историјски 

развој угоститељства 

• објасни место и улогу 

угоститељства у светској 

економији 

• познаје место и улогу 

угоститељства у привреди земље 

• објасни значај угоститељства за 

стратешки развој привреде Србије 

• наведе задатке и објасни значај 

угоститељства 

 

3. праћење остварености исхода 

4. тестове знања 

5. тестове практичних вештина 
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2. 

 

Услуге у угоститељству 

 

       10 

 

• Оспособљавање 

ученика да 

разликују 

угоститељске 

услуге и прилагоде 

их жељама и 

потребама гостију 

• објасни појам угоститељске услуге 

• разликује врсте угоститељских 

услуга 

• објасни појам угоститељске понуде 

 

 

 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

 

3. 
Угоститељске пословне 

јединице 

    

    12 

 

• Оспособљавање ученика 

да разликују 

угоститељске пословне 

јединице према намени и 

услугама које пружају 

 

 

• наводи дефиницију угоститељске 

пословне јединице 

• разликује врсте угоститељско 

пословних јединица 

• познаје правилник о 

категоризацији угоститељско 

пословних јединица 

• разликује угоститељску понуду 

различитих угоститељско 

пословних јединица 

 

 

3. праћење остварености исхода 

4. тестове знања 

5. тестове практичних вештина 

 

4. 
Кадрови у 

угоститељству  

         

        8 

 

• Упознавање ученика са 

значајем,  улогом и 

структуром 

 

• објасни значај и улогу кадрова у 

угоститељству 

• објасни структуру кадрова у 

угоститељству 

 

3. праћење остварености исхода 

4. тестове знања 

5. тестове практичних вештина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Угоститељство 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Етика 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

 

 

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.  

 Појам и 

значај етике  
 

3  

  

Развој сазнања о појму и 

предмету етике, значају 

моралних норми за живот 

појединца у друштву  

 
 

 

  

набраја правила (норме) из различитих 

сфера живота  

издваја правила која слободно 

прихватамо и разликује их од оних 

која имају спољашње 

порекло  

дефинише предмет 

етике  

 

  

 
 

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 (9 часа)  

дебате (18 часова)  

приказивање филмова (3 часа)  

 

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у 

 учионици  

 

Препоруке за реализацију наставе  

дијалог са ученицима, самостални рад, 

организовање дебате  

 

Оцењивање  

Вредновање остварености исхода вршити 
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кроз:  

1. Опажања наставника - праћење рада на 

часу  

Питања – одговори 

  

Оквирни број часова по темама  

Појам и значај етике (3 часа)  

Лични идентитет, слобода  

и одговорност (15 часова)  

Основне етичке норме и вредности (12 

часова) 

 

 

Оцењивање  

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз:  

1. Опажања наставника - праћење рада на 

часу  

 

Питања - одговори  

Оквирни број часова по темама  

Појам и значај етике (3 часа)  

Лични идентитет, слобода и 

 одговорност (15 часова)  

Основне етичке норме и вредности (12 

часова) 

 
 

2.  

 Лични 

идентитет, 

слобода и 

одговорност  
 

15  

Развој сазнања о 

идентитету, формирању 

идентитета и о  

 

флуидности идентитета 

преко  

социјалних улога  

Развој способности 

идентификовања 

разликовања појмова 

пол и род и утицај  

 

културе на формирање 

појмова  

пола и рода (разлике у  

 

 набраја како се све манифестује  

лични идентитет  

разликује утицаје који формирају 

лични идентитет (разликује род и пол)  

увиђа колика је моћ визуелног 

идентитета  

препознаје утицај медија на креирање 

визуелног идентитета  

уочава разлику између модних и 

етичких императива  

супротставља медијски наметнуте 

животне 

идеалe и етичке вредности  
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културама)  

Формирање става о 

улози  

медија у креирању 

идентитета  
 

 

 

3.  

Основне 

етичке 

норме и 

вредности  
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Упознавање ученика са 

основним етичким 

нормама и вредностима и 

развијање личног 

вредносног система  

 

препознаје важније људске 

вредности  

разликује слободне од самовољних 

и наметнутих поступака  

схвата постојање слободе избора 

као услова моралног поступања  

разуме везу између избора и 

одговорности  

упоређује одговорне и неодговорне 

поступке  

може да расправља о томе да ли је 

извор морала у нама или изван нас 

(аутономна и хетерономна етика)  

увиђа разлику имеђу основних 

етичких праваца  

 

 

Кључни појмови садржаја: 

 Етика, појам норме и појам морала. Обичајне 

правне и етичке норме    ,лични идентитет, род и пол) визуелнои идентитет, модни и етички императиви.    

Корелација са другим предметима: 

1. Грађанско васпитање  

2. Српски језик  

3. Историја  

4. Веронаука  
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Припрема топлих посластица 

Разред: други 

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: 34    34 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

-оспособљавање ученика за израду топлих посластица 

 

 

 

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. Припрема топлих 

посластица 

34 Оспособљавање 

ученика за израду 

топлих посластица 

Наведе врсте топлих посластица;наведе врсте топлих 

прелива;комбинује намирнице по рецептури за одређени тип 

топле посластице;одреди начин припреме маса за топле 

посластице;групише шатое,сосове,пирее и каше према типу 

посластице;опише начин сервирања топлих посластица;опише 

основне калкулације;препозна понуду и поруџбину,одржава личну 

и радну хигијену,припреми намирнице по рецептури,одмери 

намирнице по рецептури,припреми масу за одређену топлу 

посластицу,обликује масу,припреми фил за топлу 

посластицу,филује одређену топлу посластицу,припреми топао 

прелив за одређену топлу посластицу,одржава посластицу до 

сервирања,сервира топлу посластицу,декорише топлу 

посластицу,израђује основне калкулације,израђује понуду,прима 

поруџбину 

Усмена провера знања 

Тестови практичних 

вештина 

Кључни појмови садржаја: 

Посластице,прелив,рецептура,шато,калкулације,хигијену,маса,фил,сервирање,декорација,понуда,поруџбина 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Пeкар 

Назив предмета: Логика 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

 

Стицање основних знања о логици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и развој личности  

Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и свакодневном живот  
 

 

 

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.  

  

Увод у 

логику  
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Увођење ученика у 

предмет логике  

Препознавање подручја 

логике и главних 

логичких принципа  

Овладавање логичком 

терминологијом и 

препознавање примене 

логике у свакодневном 

животу   

 
 

 

  

препозна да и сам већ користи логику  

као и граматику  

искаже дефиницију логике, разуме 

 и опише у чему се састоји 

 формални карактер логике  

 
 

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 (11 часа)  

логичка вежбања (19 часова)  

 

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује 

 у учионици ; 
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Дијалог са ученицима  

вежбања на примерима из 

струке  

 

Оцењивање  

Вредновање остварености 

исхода 

 вршити кроз:  

Праћење остварености исхода) 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. Опажања наставника - 

праћење рада на часу 

2. Питања - одговоре 

 

 

 

2.  

 Формална 

логика:  

Појам,  

Суд  

Закључак  
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Развој сазнања о појму и 

односима међу појмовима  

Упознавање ученика са 

структуром суда, врстама 

судова и односима између 

судова  

Оспособљавање ученика за 

логичко закључивање  

 
 

разликује обим и садржај појма  

разликује родне и врсне појмове и уме да наведе 

пример  

именује неке односе међу појмовима  

наводи сопствени пример за задати однос међу 

појмовима  

разликује дефиницију од других реченица  

одређује структуру дефиниције  

наводи примере дефиниција које је 

 научио у другим предметима, рашчлањује их и 

процењује исправност  

рзликује делове суда и именује их  

именује логичке везнике  

разликује квантитет и квалитет суда  

наведе пример за поделу судова по квантитету и 

квалитету  

именује односе међу судовима помоћу логичког 

квадрата и даје сопствене 

 примере судова.  

наводи примере за индуктивно 
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3. Логичке грешке  

 

3 Оспособљавање ученика за 

уочавање грешака у 

аргументацији, 

закључивању и доказивању  

 

разликује намерне од случајних логичких  грешака 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Логика,Дефиниција.Појам, Обим и садржај појма , Деоба, Суд и врсте судова Истиносна вредност сложенихсудова (негација, конјукција,дисјункција, импликација 

и еквиваленција),Закључивање, индукција, аналогија и дедукција    

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност  

Стручни предмети  
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Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Ликовна култура 

Разред: Други 

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: 17 / / 17 34 

Недељни фонд часова: 1 / / 1 

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и маштовитости; 

- Оспособљавање за истраживање идеја, ставова, порука и емоција традиционалним и савременим визуелним медијима, за успешну вербалну комуникацију, тимски рад, 

самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за самопроцену и презентацију свог рада; 

- Развијање одговорности према очувању здравља и животне средине; 

- Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног индетитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја путем 

жтампе и електронских медиа, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе 

 

 

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. 

Цивилизације 

прошлости 

8 Упознавање са значајним 

споменицима културе; 

Формирање познатог става према 

очувању културног наслеђа 

Разликује најпознатије споменике 

прошлих цивилизација; 

Објасни значај очувања споменика 

културе 

Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

2. 

Амбијент и простор 

6 Оспособљавање за естетско 

преобликовање елемената 

ентеријера и обликовање простора 

Опише утицај амбијената на 

расположење; понашање и радни 

учинак; 

Предложи неколико идеја за 

преобликовање елемената 

ентеријера; 

Преобликује елементе ентеријера; 

Уреди део школског простора 

Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 
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3. 

Уметност рециклирања 

5 Оспособљавање за креативно 

преоликовање материјала за 

рециклажу 

Објасни значај рециклирања; 

Објасни како уметност доприноси 

очувању животне средине; 

Предложи неколико идејних 

решења за ликовно преобликовање 

материјала за рециклажу; 

Уради ликовни рад од материјала за 

рециклажу; 

Образложи извор мотиваи 

материјала 

Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

4. 

Знаменити српски 

уметници 

5 Упознавање са знаменитим српским 

уметницима и разумевање значаја 

њихових дела 

Наведе неколико знаменитих 

српских умерника; 

Објасни значај одабраног уметника; 

Уради оригиналан визуелни приказ 

живота или дела одабраног 

уметника 

Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

5. 

Колекционари, мецене 

и колекционари 

5 Сагледавање вредности и значаја 

уметничких дела из угла 

инвеститора 

Објасни улогу и значај ктитора, 

мецена и колекционара у историји 

уметности; 

Препоручи културно-уметничке 

садржаје из штампе и са интернета; 

Формира електронску или 

штампану збирку уметничких дела; 

Образложи избор уметничких дела 

 

Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

6. 

Уметност XXI века 

5 Упознавање са утицајем технологије 

на уметност XXI века; 

Стваралачко истраживање 

савременим медијима 

Објасни утицај технологије на 

уметност XXI века; 

Наведе неколико примера утицаја 

технологије на уметност XXI века 

Изрази идеје, емоције, поруке и 

ставове савременим медијима 

Вредновање остварености исхода вржити 

кроз: 

-праћење остварености исхода 

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица 

Кључни појмови садржаја: 

Уметност, уметничка дела, технологиоја, ентеријер, рециклажа 

Корелација са другим предметима: 

Музичка култура;Српски језик и књижевност;Историја;Биологија;Физика;Хемија;Математика;Рачунарство и информатика. 
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7.7.Наставни план за образовни профил – Прерађивач млека 

 

Нaзив квaлификaциje: Прерађивач млека 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: III 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: три гoдинe  

 

 

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

  Циљ стручног образовања за образовни профил преређивач млека је оспособљавање ученика за добијање, 

обраду и прераду млека. Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе 

континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да 

ученици будуоспособљавани за:  

•примену теоријских знања у практичном контексту;  

•ефикасан рад у тиму; 

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

•благовремено реаговање на промене у радној средини; 

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

•примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

•примену мера заштите животне средине у процесу рада;  

•употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном 

животу. 
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

 

Стручне 
компетенције Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:  

Припреми рад и 

спроводи хигијенске, 

заштитне и еколошке 

мере у млекарској 

производњи 

• објасни основна правила 

организације рада 

• објасни организацију производног погона 

за прераду млека 

• објасни принципе технологије прераде 

млека 

• разликује врсте и објасни принципе рада 

машина и уређаја у млекарској производњи 

• објасни значај хигијене и мера HACCP у 

млекарској производњи 

• објасни значај примене 

санитарних прописа 

• објасни значај примене норматива и 

прописа у млекарској производњи 

• наведе техничку и технолошку 

документација 

• објасни значај примене прописа из области 

безбедности и заштите здравља на раду, 

области противпожарне заштите и области 

заштите животне средине 

• припреми радно место у складу 

са задатком 

• одржава функционалност алата, 

машина и опреме у млекарској 

производњи 

• одржава хигијену простора и 

средстава у млекарској 

производњи 

• примењује HACCP стандард у 

свим фазама производње и 

прераде млека и производње 

млечних производа 

• рукује алатима, машинама и 

опремом у млекарској 

производњи 

• користи средства и опрему 

за заштиту на раду 
• ради у тиму 

• одлаже отпад настао у 

производном процесу на 

прописан начин 

• савесно, одговорно, уредно и 

прецизно обавља поверене 

послове 

• ефикасно организује време 

• испољи позитиван однос према 

значају спровођења санитарних 

прописа, стандарда HACCP и 

осталих важећих стандарда у 

свим фазама млекарске 

производње 

• испољи позитиван однос према 

значају функционалне и 

техничке исправности машина и 

уређаја у млекарској индустрији 

• испољи љубазност, 

комуникативност, 

предузимљивост, 

ненаметљивост и 

флексибилност у односу према 

сарадницима 

• испољи позитиван однос према 

професионално- етичким 

нормама и 
вредностима 

Стручне 

компетенције 

Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 

помузе и обради 

млеко 

• објасни грађу вимена и начин лучења 

млека 

• наведе и објасни хемијски састав млека 
• наведе особине и мане млека 

• објасни технолошки поступак и услове 

примарне производње, складиштења и 

транспорта млека 

• рукује музилицом 

• рукује машином за хлађење 

млека 
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преради млеко и 

произведе млечне 

производе 

• наведе стандардне методе за 

одређивање квалитета млека 

• наведе врсте и особине млечних 

производа 

• објасни све фазе технологије производње: 

конзумног млека, ферментисаних млечних 

производа, маслаца, сирева, сладоледа, 

кондензованог млека, млека у праху, 

кајмака, казеина, сурутке и производа од 

сурутке 

• разликује помоћне сировине у преради 

млека и производњи млечних производа 

• објасни начин припреме и улогу стартер 

културе микроорганизама, сирила, соли, 

зачина и арома 

• објасни принципе рада машина и уређаја 

специфичних за технологију производње 

појединачних млечних производа 

• наведе важеће стандарде и примени их у 

свим фазама прераде млека и производње 

млечних производа (HACCP) 

• наведе и објасни параметре физичко-

хемијског и микробиолошког квалитета 

различитих врста млека и параметре 

квалитета млечних производа 
• разликује врсте производне 

документације 

• одређује и контролише параметре 

квалитета млека 

• рукује машинама за пријем и 

складиштење млека 

• припреми и дозира према рецептури 

стартер културе микроорганизама, 

сирило, со, зачине и ароме 

• рукује машинама, уређајима и 

опремом за прераду млека 

• контролише параметре процеса 

прераде млека и производње 

млечних производа 

• израчунава одступања у материјалу 

и готовим производима 

• контролише органолептички 

квалитет готових производа 

• врши требовање сировина и 

материјала, изради радни налог и 

попуни предајницу готових производа 

пакује, складишти и 

изврши пласман 

млечних производа 

• разликује врсте амбалаже за млеко и млечне 

производе 

• објасни услове складиштења и 

транспорта млека и млечних производа 

• наведе врсте и објасни структуру трошкова 

• објасни услове продаје и испоруке млека 
• примени основне принципе 

предузетништва 

• рукује машином за паковање 

млечних производа 

• примени важеће стандарде у свим 

фазама паковања и складиштења 

млечних производа 

• спецификује утрошке и израчуна 

цену млечних производа 

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат: 

• флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације; 

• заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима; 

• примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави. 
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Наставни план – ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА 

  I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 11 2 0 385 70 0 0 8 0 0 272 0 0 0 9 0 0 270 0 0 0 927 70 0 0 997 

1. Српски језик и књижевност 3   105    2   68    2   60    233    233 

1.1   језик и књижевност                           

2. Српски језик као нематерњи језик                           

3. Страни језик I 2   70    2   68    1   30    168    168 

4. Физичко васпитање 2   70    2   68    2   60    198    198 

5. Математика 2   70    2   68    1   30    168    168 

6. Историја 2   70                  70    70 

7. Рачунарство и информатика  2   70                  70   70 

8. Географија               1   30    30    30 

9. Екологија и заштита животне средине               1   30    30    30 

10. Социологија са правима грађана               1   30    30    30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 3 6 315 105 210 60 7 1 14 238 34 476 90 5 2 14 150 60 420 120 703 199 1106 270 2278 

11. Физика 2   70                  70    70 

12. Хемија 2   70                  70    70 

13. Исхрана људи 1   35                  35    35 

14. Операције и мерења у млекарству 2 1  70 35                 70 35   105 

15. Сировине у млекарству 2 2 6 70 70 210 60               70 70 210 60 410 

16. Здравствена безбедност хране        2 1  68 34          68 34   102 

17. Објекти и опрема у млекарству        2   68           68    68 

18. Прерада млека        3  14 102  476 90        102  476 90 668 

19. Сирарство               3  14 90  420 120 90  420 120 630 

20. Пратећи производи у млекарству               1   30    30    30 

21. Аутохтони млечни производи               1   30    30    30 

22. Предузетништво                2   60    60   60 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 35 0 0 0 2 0 0 68 0 0 0 2 0 0 60 0 0 0 163 0 0 0 163 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   35    1   34    1   30    99    99 

2. Изборни предмети према програму образовног 
профила 

       1   34    1   30    64    64 

Укупно А1+A2+Б 21 5 6 735 175 210 60 17 1 14 578 34 476 90 16 2 14 480 60 420 120 1793 269 1106 270 3438 

Укупно 32 1180 32 1178 32 1080 3438 
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Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Аграрни туризам  1 1 

2. Основе угоститељства  1 1 

3. Припрема сладоледа и ледених посластица  1 1 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик  1 1 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)   1 

4. Етика   1 

5. Логика   1 

6. Математика   1 

7. Географија хране  1 1 

8. Аграрна географија  1 1 

9. Ликовна култура  1 1 

10. Музичка култура  1 1 

11. Биологија  1 1 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине до 70 до 68 до 60 до 198 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија 2-3 дана 2-3 дана 3-4 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су 

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
 

 

Остваривање школског програма по недељама 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 34 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 3 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

 

Подела одељења у групе 

р
аз

р
ед

  

предмет / модул 

годишњи фонд часова број ученика 

у групи - до вежбе практична 

настава 

настава у 

блоку 

 

I 

Рачунарство и информатика 70   12 

Операције и мерења у млекарству 35   12 

Сировине у млекарству 70 210 60 12 

II Прерада млека  476 90 12 

Здравствена безбедност хране 34   12 

III Сирарство  420 120 12 

Предузетништво 60   12 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

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: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

14 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 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује 

њихове основне одлике 

- разликује књижевне родове и врсте  

- одреди тему, мотив, иже, фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књижевном 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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делу, тумачи његове битне чиниоце и вреднује га 

2. Књижевност старог век 12 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним 

делима старог века и 

њиховим значајем за 

развој европске културе 

-Објасни значај митологије за античку књижевност 

и развој европске културе 

- наведе имена аутора, називе обрађених дела и 

класификује их по културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у 

обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке књижевности старог 

века 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

3. Средњовековна 

књижевност 

12 Упознавање са 

споменицима 

јужнословенске културе, 

развојем писма и језика, 

делима средњовековне 

књижевности 

- наведе најзначајније споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова средњовековне 

књижевности 

- лоцира обрађене текстове у историјски контекст 

- објасни значај средњовековне књижевности за 

српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Народна књижевност 12 Указивање на народну 

књижевност као израз 

колективног мишљења и 

осећања,ризницу 

народних обичаја,кодекс 

етичких норми 

-разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности 

- тумачи ликове, битне моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у одабраним делима 

- упореди уметничку интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

5. Књижевност хуманизма 

и ренесансе 

10 Упознавање са поетиком 

хуманизма и 

ренесансе,њеним 

најзначајнијим 

представницима 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 

- објасни значај уметности хуманизма и ренесансе 

за развој европске културе и цивилизације 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

6. Општи појмови о језику 5 Указивање на проучавање 

језика као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

-објасни фунскцију језиак и појам језичког знака 

- разуме природу модерног књижевног 

(стандардног) језика 

- наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века 
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условљеношћу и 

историјским развојем 

- наведе дисциплине које се баве проучавањем 

језичког система 

 

7. Фонетика 10 Стицање знања из 

области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије 

књижевног језика и 

способност да се та знања 

примене у говору и 

писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га примењује 

у говору 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

8. Правопис 10 Оспособљавање ученика 

да пишу у складу са 

правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

9. Култура изражавања 20 Оспособљавање ученика 

да користе различите 

облике изражавања и 

функционалне стилове 

-опише стања, осећања, расположења, изрази 

ставове, донесе закључке у усменом и писаном 

изражавању 

- разликује функционалне стилове 

- препозна и примени одлуке разговорног стила  

- попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично 

у складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам, ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просветите

љство 

 

 

 

 

10 

 

Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

-наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства 

и њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и 

Орфелина за развој језика и 

књижевности код Срба 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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- препозна одлике 

просветитељства на обрађеним 

делима 

- објасни значај Доситејевог 

рада за српску културу и 

књижевност 

- направи паралелу у обради 

истих мотива у европској и 

српској књижевности 

- наведе особине ликова у 

обрађеним делима и заузме 

став према њиховим 

поступцима 

2. Романтизам  

 

15 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике 

романтизма и њихова дела 

- уочава и образлаже одлике 

романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним 

делима користећи стечена 

знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности 

националне културе и 

разуме/поштује културне 

вредности других народа 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

3. Реализам 

 

15 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и делима 

европске и српске књижевности 

-наведе представнике правца и 

њихова дела 

- дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним 

књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и 

проблеме који покрећу 

књижевно дело 

- развије критички став и 

мишљење при процени 

поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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4. Морфологија  

 

10 

 

Систематизовање знања о врстама 

речи и њиховим облицима  

-одреди врсту речи и 

граматичке категорије 

- употреби у усменом и 

писаном изражавању облике 

речи у складу са језичком 

нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

5. Правопис  6 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у 

складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

7. Култура изражавања        12 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове 

-изражавање размишљања и 

критички став према 

проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

- примени одлике новинарског 

стила 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: 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: 60    60 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

12 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и њиховим 

делима 

-наведе ослике правца, представнике 

и њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

2. Међуратна 

књижевност 

 

12 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, представницима и 

делима 

-наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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3. Савремена 

књижевност 

 

7 

 

Упознавање ученика са одабраним 

прочитаним делима савремене 

књижевности 

-изнесе своје утиске о прочитаним 

делима савремене српске 

књижевности 

- уочи одлике савремене 

књижевности на прочитаним делима 

- уочи разлику између књижевног 

дела и његове интерпретације у 

филмској и позоришној уметности 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

6 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  

лексеме 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

5. Синтакса 5 Систематизовање знања о синтакси -одреди синтаксичке јединице у 

реченици 

- препозна типове зависних, 

независних реченица и напоредних 

конструкција 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

6. Правопис 6 Оспособљавање ученика за примењивање 

знања из језика и правописа у складу са 

језичком нормом 

-примени правописне знаке у складу 

са језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу 

са језичком нормом 

- примењује правописна правила у 

писању скраћеница 

 

7. Култура 

изражавања 

       12 Оспособљавање ученика да теоријска знања 

из граматике и правописа примењују у 

усменом и писаном изражавању у складу са 

језичком нормом, користе различите облике 

казивања и функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да попуњавају 

административне обрасце у складу са 

језичком нормом и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

-примени одлике административног 

стила 

- примени вештину комуникације у 

ситуацијама везаним за струку 

 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

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: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 7 Обнављање садашњег простог 

времена глагола бити, присвојних 

придева и чланова а/аn кроз краћа 

питања и одговоре. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава члан  

а/аn и да разликује присвојне 

придеве и  глагол бити по 

лицима  

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Оспособљавање ученика за 

правилну употребу присвојних 

придева направљених од личних 

имена, садашњег простог времена 

за навике и рутине кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознавање ученика 

са терминима гледања на сат.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и користи 

садашње просто време за радње 

које се понављају. Такође, моћи 

ће да пита, одговори и разуме 

колико има сати. 

Усмено и писмено 
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3. Part 3 7 Детаљно обнављање садашњег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Упознавање ученика са прилозима 

за време и место и њиховом 

употребом у реченици. Такође, 

ученик се упознаје са употребом 

модалног глагола can/can't за 

способности.  Оспособљавање 

ученика за опис нечега што се 

тренутно дешава кроз садашње 

трајно време*Present Continuous 

Tense.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

садашње просто време 

користећи прилошке одредбе за 

место и време. Умеће да 

искаже своје своје и нечије 

способности или 

неспособности преко глагола  

can/can't . Такође, моћи ће да 

описује догађаје који се 

дешавају у тренутку говора 

користећи садашнје трајно 

време. Разликоваће Present 

Simple и Present Continuous 

Tense.  

Усмено и писмено 

4. Part 4 11 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и савладавање 

неправилних глагола, разликовање 

бројивих и небројивих именица. 

Оспособљавање ученика за 

описивање  људи.  

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и да 

разликује бројиве и небројиве 

именице. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 6 Детаљно обнављање прошлог 

времена и оспособљавање ученика 

за правилно коришћење прошлог 

времена кроз  питања и негацију и 

усвајање новог вокабулара везаног 

за одећу и одлазак у ресторан..  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошло 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. Part 6 6 Оспособљавање ученика да 

правилно питају чије је нешто и 

кажу користећи присвојне придеве 

и присвојне заменице. Обнављање 

поређења краћих и дужих придева 

кроз разговор и примере у 

уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално опише чије је 

нешто и да направи поређење. 

Усмено и писмено 

7. Part 7         6 Оспособљавање ученика  за 

разликовање и употребу модалних 

глагола  Needn’t, can, must, mustn’t.  

Детаљно обнављање прошлог 

времена и увођење прошло простог 

времена (Present Perfect Tense) за 

описе искустава и догађаја који се 

Ученик ће моћи да разликује и 

употреби модалне глаголе где 

је потребно, као и да описује 

догађаје из ближе прошлости  

који се могу понављати или 

имају неку последицу у 

садашњости користећи  Present 

Усмено и писмено 
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могу понављати или имају неку 

последицу у садашњости. 

Perfect Tense и разликује га од 

Past Simple Tense. 

8. Part 8       11 Оспособљавање ученика  за 

коришћење основног будућег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Обнављање времена кроз активне 

и пасивне реченице.  

Ученик ће моћи да препозна и 

описује догађаје везане за 

будућност, као и да пребацује 

реченице из актива у пасив.  

Усмено и писмено 

9. Part 9       11 Оспособљавање ученика  за 

препричавање нечијих речи, 

односно за управни и неуправни 

говор тако што се обнављају сва 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију.  

Ученик ће бити способан да 

преприча туђе речи. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and passive, 

reported speech 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

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: 68 / / / 68 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Unit 1 : Welcome! 12 Обнављање садашњег простог 

времена глагола које се користи за 

навике и обичаје и поређење са 

садашњим трајним које се користи 

за радње које се дешавају у 

тренутку говора, коришћење 

чланова the, а/аn кроз краћа питања 

и одговоре, текстове и аудио 

материјале. 

Ученик ће бити способан да у 

одређеним ситуацијама користи 

садашње просто или садашње трајно 

време, да на одређеном месту 

употребљава чланове the,  а/аn. 

Усмено и писмено 

2. Unit 2 : Surprising 

Behaviour 

8 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу прошлог 

простог времена кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију, разликовање 

правилних и неправилних глагола , 

правилно коришћење  присвојних 

придева направљених од личних 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  прошло 

просто време, да зна неправилне 

глаголе потребне за прошло време, 

да употреби  присвојне придеве 

направљене од личних имена и 

заменица.  

Усмено и писмено 
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имена и личних заменица.  

3. Unit 3 : How ambitious are 

you? 

15 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу простог 

будућег времена са will + glagolom 

кроз текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију за 

предвиђања и нагађања везана за 

будућност.  Упознавање ученика 

са Some/Any, Much/Many и 

њиховом употребом у реченици уз 

разликовање бројивих од 

небројивих именица. Такође, 

ученик се оспособљава за 

поређење придева. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће време 

са will + glagolom да искаже своја и 

нечија предвиђања и нагађања 

везана за будућност. Такође, моћи 

ће да разликује бројиве од 

небројивих именица и да правилно 

употребљава  Some/Any, Much/Many 

испред именица. Ученик ће бити у 

могућности да пореди ствари, 

предмете, људе.... 

Усмено и писмено 

4. Unit 4: How are you 

keeping? 

7 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и његово 

разликовање од садашњег прошлог 

времена. Оспособљавају се да 

користе  садашње прошло време. 

Ученици обнављају неправилне 

глаголе и уче да користе и трећу 

колону неправилних глагола. 

Оспособљавање ученика за 

описивање ствари кроз писање 

дужих реченица користећи 

релативне заменице.   

Ученик ће бити у могућности да 

разуме и уотребљава глаголе у 

прошлом времену и садашњем 

прошлом времену и да разликује 

њихову употребу. Ученик ће 

савладати употребу неправилних 

глагола. Ученик ће моћи описивати 

ствари користећи дуже реченице, 

односно спајаће две краће у једну.   

Усмено и писмено 

5. Unit 5: Safety first 10 Упознавање ученика са модалним 

глаголима Must/Mustn’t, Can/Can’t 

,  Can/Could, Should, Shouldn’t   и 

оспособљавање ученика за њихову 

правилну употребу  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе.  

Усмено и писмено 

6.  Unit 6: My strangest 

dream 

16 Детаљно обнављање прошлог 

трајног времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознањање 

ученика са садашњим пасивом и 

Ученик ће бити способан да 

самостално користи прошло трајно 

време, да користи садашњи пасив и 

пребаци реченице из актива у пасив 

и обрнуто, да користи  May/Might, 

Усмено и писмено 
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пребацивањем активне реченице у 

пасивну и обрнуто. Подсећање 

ученика на модалне глаголе и 

увођење модалног глагола 

May/Might. Оспособљавање 

ученика за коришћење другог 

кондиционала, тј. условних 

реченица везаних за нереалне 

садашње ситуације.  

да употребљава зависне условне 

реченице када жели да прича о 

нереалним садашњим ситуацијама.  

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense,  Articles, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and 

passive,  Second Conditional 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: 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: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 6 Обнављање садашњих времена 

кроз краће текстове и слушање 

аудио материјала предвиђеног за 

поменуту област и конверзацију. 

Обрађивање придева који се 

завршавају на -ed /ing, и њихово 

разликовање у значењу при 

употреби у реченицама.  

Ученик ће бити способан да 

разликује и правилно употребљава 

следећа глаголска времена: Present 

Simple, Present Continuous, као и да 

разликује значење придева који 

имају исти корен речи, а завршавају 

се на  -ed /ing. 

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Детаљно обнављање прошлог 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију  и  

Used to and would + infinitive 

Ученик ће бити способан да 

разликује прошло време од 

садашњег  и да правилно 

употребљава   Used to and would + 

infinitive. 

Усмено и писмено 

3. Part 3 5 Детаљно обнављање врста речи и 

реда речи у реченицама  кроз 

текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију, као и 

Ученик ће бити способан да 

разликује врсте речи и да придеве 

правилно распоређује у реченицама, 

као и да спаја краће реченице уз 

Усмено и писмено 
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спајање две реченице у једну уз 

помоћ  релативних клауза  who, 

which, where. 

помоћ релативних клауза  who, 

which, where. 

4. Part 4 10 Обнављање прилога и прилошких 

одредби, вокабулара који се 

односи на храну и друге 

намирнице кроз  текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Разликовање пасива 

од актива. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прилоге и 

прилошке одредбе, изразе за 

количину и одређени и неодређени 

члан: some, any, much, many, a lot of, 

a little and a few; the, a, an. Моћи ће 

да разликује реченице у пасиву од 

реченица у активу. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 4 Обнављање садашњег простог 

времена и будућег и 

оспособљавање ученика за 

правилно коришћење нултих и 

првих кондиционалних(условних) 

реченица кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Adjectives, Adverbs, Quantifiers, Relative clauses, Passive 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први 

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: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног 

и матерњег језика. 

 

 

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. Без друга на – на сердце 

вьюга. 

17 Читање и превод текста из датог 

модула, усвајање непознатих речи.  

Употреба предлога в и на. 

Изражавање стања субјекта. Личне и 

присвојне заменице.Коришћење куда 

или где. Употреба локатива. 

Независно сложене и зависно сложене 

реченице. 

Ученик ће бити у стању да 

правилно користи предлоге в и на, 

да користи куда или где, да 

правилно користи личне и 

присвојне заменице, да правилно 

употребљава локатив у говору и 

писању, да представи себе и друге 

на руском језику, уз коришћење 

поздравних порука, да користи 

нове речи. Познаје зависно 

сложене и независно сложене 

реченице 

Усмено и писмено. 
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2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

10 Читање и превод текста из другог 

модула. Представљање и разговарање 

о својој породици. Компарација 

придева и прилога. Промена глагола 

прве и друге врсте.Главни чланови 

реченице. Именице pluralia tantum. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима, да 

представи своју породицу, моћи ће 

да правилно врши компарацију 

прилога и придева, да врши 

промену глагола по лицима и 

броју, да препозна именице  

pluralia tantum, да издвоји субјекат 

и предикат у реченици. 

Усмено и писмено 

3. Природа. 15 Читање и превод текста из трећег 

модула. Разговор о природи, 

животињама. Промена именица кроз 

падеже. Одричне заменице.Именице 

женског рода на меки сугласник. 

Именице мушког и средњег рода на –

ья. Именице мушког рода на –онок/ -

енок. 

Ученик ће бити у стању да 

користи нове речи, да разговара о 

природи и животињама. У стању је 

да промени именице кроз падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 15 Читање и превод текста из четвртог 

модула, разговор о путовању, 

хотелима и административним 

јединицама. Глаголи идти-ходить, 

ехать – ездить, плыть – плавать, 

предлози разве и неужели. Глаголи са 

префиксима при-, у-, в-, вы-. 

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски односи. 

Временски односи. Узрочни односи. 

Атрибутивни односи. 

Ученик ће бити у стању да 

користи 

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања 

и предлоге разве и неужели. 

Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе). 

 

Усмено и писмено 

 

 

 

 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

13 Читање и превод текста из четвртог 

модула. Разговор о прошлости. 

Деклинација бројева. Прилози за 

начин.  Управни и неуправни 

говор.Промена именица на –ий, -ия, -

ие. Именице за означавање 

становника других земаља. 

Ученик ће бити у стањеу да 

користи нове речи, да разговара 

 о прошлости. Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима 

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује становнике 

 других земаља.  

Користи управни и неуправни 

говор.  

Усмено и писмено 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита и 

преводи текст, да се користи речима 

које су му до тада биле непознате, 

подсетиће се главних чланова 

реченице. У стању је да правилно 

користи најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и краће 

облике придева. Познаје реченице 

са кратким придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

26 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

једнине на –у. 

Ученик се користи новим речима. У 

стању је да опише детаљно свој стан 

или кућу. Познаје реченице са 

објектом у инфинитиву. Користи се 

императивом, мења глаголе у 

писању и говорењу. Усвојио је 

знање о генитиву једнине именица 

на –у. 

Усмено и писмено. 
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3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, познаје 

редне бројеве, опште заменице и 

реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана 

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

9 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози-

препознавање. Реченице са 

глаголским прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима 

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

 

 

 

6. Чтобы слонам было 

тесно а мыслям 

просторно 

2 Читање и превод новог текста. Ученик користи нове речи, 

 које су му до тада биле 

 непознате. 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

4 Читање и превођење текста првог 

модула.У трећем разреду средње 

стручне школе нису предвиђени 

нови граматички садржаји. 

Ученик се користи новим 

речима. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 4 Читање и превод текста.  Ученик се користи новим 

речима. 

Усмено и писмено 

3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

4 Читање и превод текста. Ученик се користи новим 

речима. 

 Усмено и писмено. 

4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 
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5. Юность смотрит в 

будущее 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

2 Читање и превод текста.  Ученик се користи новим 

речима. 

 

Усмено и писмено 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

 

8. Театр-школа жизни 4 Читање и превод текста.  Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Проширење вокабулара 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик;  
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

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: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

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. Антополошка 

мерења 
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• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи 

оне, које могу имати негативан утицај 

на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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услед рада у одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

5.  

Фитнес 

 

13 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 
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одређен програм физичке и спортске 

активности; 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

 

8.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 
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Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 

Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

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. Антополошка 

мерења 

 

9 

 

 

• Унапређивање и очување здравља; 

• Утицај на правилно држање тела 

(превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних за самостални рад на 

њима;  

 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан утицај на 

његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно утицати 

на могуће негативне утицаје услед рада у 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - поседује 

вештину, технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање моторичких задатака у 

целине, али без стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у организовани 

систем припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма 

5.  

Фитнес 

 

9 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских вредности 

покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма 
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6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање моторичких задатака у 

целине, али без стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у организовани 

систем припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

8.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување здравља; 

• Утицај на правилно држање тела 

(превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних за самостални рад на 

њима;  

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: 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: 60    60 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

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. Антополошка 

мерења 

 

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја 

тела, покрета и кретања у професији за 

коју се школује и уочи оне, које могу 

имати негативан утицај на његов раст, 

развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 гимнастике, које ће превентивно утицати 

на могуће негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - поседује 

вештину, технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

16 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

5.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 
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стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

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: 

-Развијање логичког и апстрактног мишљења 

-Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 

-Развијање способности одређивања и процене квантитативних фвеличина и њиховог односа 

-Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи итрабсформације 

-Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

-Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

-Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

-Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

-Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

-Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу 

 

 

 

 

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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9 -Проширивање знања 

о скупу реалних 

бројева 

-разликује основне подскупове скупа реалних бројева(N, Z, Q, I) 

и уочава релације 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑄 ⊂ 𝑅, 𝐼 ⊂ 𝑅 

-одреди НЗД и НЗС природних бројева 

-обавља рачунске операције у скупу рационалних бројева 

-израчуна вредност једноставног рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет 

-одреди апсолутну вредност реалног броја и графички 

интерпретира на бројевној оси 

-заокружи број на одређени број децимала 

-одреди апсолутну и релативну грешку 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (70 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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 13 -Проширивање знања 

о пропорцијама и 

процентном рачуну и 

њихова примена 

-израчуна неки део величине 

-одреди непознате чланове просте пропорције 

-прошири или скрати размеру и примени је у решавању проблема 

поделе 

-препозна директну или обрнуту пропорционалност две 

величине, да је примени у решавању једноставних проблема и 

прикаже графички 

-решава проблем који се односи на мешање две компоненте 

-одреди непознату главницу, процент или процентни износ 

3. 
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14 -Стицање основнох 

знања о полиномима 

и рационалним 

алгебарским 

изразима 

-сабира, одузима и множи полиноме 

-примени дистрибутивни закон множења према сабирању и 

формуле за квадрат бинома и разлику квадрата, збир и разлику 

кубова при трансформацији полинома 

-растави полином на чиниоце 

-одреди НЗД и НЗС полинома 

-трансформише једноставнији рационални алгебарски израз 
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12 Проширивање знања 

из геометрије 

-разликује основне и изведене геометријске појмове 

-разликује међусобни однос углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, комплементни, суплементни) 

-наведе везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) 

-наведе релације везане за унутрашње и спољашње углове 

троугла 

-примени везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) и релације везане за унутршње и спољашње углове 

троугла на израчунавање непознатог угла у једноставнијим 

задацима 

-дефинише појам симетрала угла и конструише симетралу згла 

-конструише центар уписане кружнице у троугао 

-конструише висину троугла 

дефинише појам тежишна дуж троугла и наведе својство 

тежишта 

-дефинише појам средња линија троугла и наведе њено својство 

-наведе основне релације у једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

-разликује врсте четвороуглова и њихове особине 

-наведе ставове о паралелограму и уме да их примени 

-наведе особине специјалних паралелограма 

-формулише Талесову теорему и примени је на поделу дужи на n 

једнаких делова 

-Реални бројеви: садржаје о грешкама 

повезати са стручним предметима, 

израчунавати апсолутну и релативну грешку 

конкретних мерења 

-Пропорционалност: користити што више 

конкретних примера из живота и струке нпр. 

код планова и географских карата, 

рецептура за одређене прехрамбене 

произбоде, рачун мешања користи за 

одређивање количине компонената у 

прехрамбеним производима 

-Линеарне једначине и неједначине: 

истаћи повезаност између аналитичког и 

графичког приказа функције. Садржаје 

повезати са одговарајућим садржајима 

физике, хемије и практичне наставе 
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14 Усвајање појмова и 

решавање линеарних 

једначина и 

неједначина, система 

линеарних једначина 

и графички приказ 

линеарне функције 

-дефинише појам линеарне једначине 

-реши линеарну једначину 

-примени линеарну једначину на решавање проблема 

-решава једначине које се своде на линеарне једначине 

-дефинише појам линеарне једначине 

-прикаже аналитички, табеларно и графички линеарну функцију 

-реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп решења 

-реши систем линеарних једначина са две непознате 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

19. усмену проверу знања 

20. писмену проверу знања 

21. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Реални бројеви 9 часова 

• Пропорционалност 13 часова 

• Рационални алгебарски изрази 14 

часова 

• Геометрија 12 часова 

• Линеарне једначине и неједначине 

14 часова 

 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Математика 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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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7 -Стицање знања из 

тригонометрије 

правоуглог троугла и 

примена 

-дефинише основне тригонометријске функције оштрог угла 

-израчуна основне тригонометријске функције оштрог угла 

правоуглог троугла када су дате две странице 

-конструише оштар угао ако је позната једна његова 

тригонометријска функција 

-наведе тригонометријске идентичности и примењујњ их у 

одређивању вредности тригонометријских функција на основу 

познавања само једне 

-наведе вредности тригонометријских функција 

карактеристичних углова ( од 30°, 45°, 60°) и да са калкулатора 

прочита вредности за остале оштре углове и обрнуто (одређује 

оштар угао ако је позната вредност тригонометријске функције) 

-примени елементе тригонометрије правоуглог троугла на 

решавање практичних проблема 

 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (68 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 
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14 -Проширивање знања 

о степеновању и 

кореновању 

-наведе особине операција степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама једноставнијих израза 

-наведе особине операција кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних израза 

-наведе особине операција степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у трансформацијама једноставнијих 

израза 

-рационалише именилац разломка у једноставним случајевима 

-дефинише појам имагинарна јединица и комплекси број 

-сабира, одузима, множи и дели два комплексна броја 

 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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6 -Стицање основних 

знања о функцијама 

и читању графика 

функције 

-наведе примере функција 

-одреди знак, интервале монотоности, максимум и минимум на 

датом графику 

-прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из 

табеле, и одреди минимум или максимум и средњу вредност 

зависне величине 

-податке представљене у једном графичком облику представи у 

другом 
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16 -Стицање основних 

знања потребних за 

решавање 

квадратних 

једначина, 

скицирање и анализу 

графика квадратних 

функција 

-реши непотпуну квадратну једначину у скупу R 

-наведе пример квадратне једначине која нема решења у скупу R  

-примени образац за решавање квадратне једначине 

-одреди природу решења квадратне једначине 

-растави квадратни трином  

-скицира и анализира график квадратне функције (да прочита 

нуле функције, максимум или минимум, где расте а где опада) 

-Тригонометрија правоуглог троугла: 

Садржаје повезивати са одговарајућим 

садржајима физике: нагиб стрме равни, 

разлагање сила (нормална компонента код 

силе трења или компонента силе у правцу 

кретања тела...), величина сенке... Треба 

инсистирати на употреби калкулатора, као 

помоћног средства при решавању проблема 

применом тригонометрије 

-Степеновање и кореновање: Нагласити и 

даље важење особина степеновања при 

проширивању скупа из кога је изложилац. 

Оспособити ученика да помоћу калкулатора 

одреди вредност корена и степена датог 

броја. 

-Функција и график функције: Приликом 

обраде користити што више конкретних 

примера из живота и струке 

-Квадратна једначина и квадратна 

функција: Истаћи повезаност између 

аналитичког и графичког приказа квадратне 

функције. 

-Тела: Инсистирати на самосталном 

прављењу модела тела. Користити 

симулације пресека на рачунару. Садржаје 

повезати са стручним предметима и 

проблемима из свакодневног живота. 
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11 -Проширивање знања 

о телима 

-израчуна обим и површину фигура у равни (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

-разликује правилне полиедре 

-израчуна површину и запремину коцке и квадра 

-израчуна површину и запремину правилне шестоугаоне призме 

и ваљка 

-израчуна површину и запремину лопте 

-одреди површину једноставних равних пресека тела 

 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа 

 

 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 
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6 -Стицање основних 

знања о низовима 

-препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

-препозна аритметички низ, објасни шта су n и d и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова низа 

-препозна геометријски низ, објасни шта су n и q и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова геометријског низа 

22. усмену проверу знања 

23. писмену проверу знања 

24. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Тригонометрија правоуглог троугла 

7 часова 

• Степеновање и кореновање 14 

часова 

• Функција и график функције 6 

часова 

• Квадратна једначина и квадратна 

функција 16 часова 

• Тела 11 часова 

• Низови 6 часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Математика 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

 

 

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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16 -Стицање основних 

знања о правој и 

кругу 

-примени Гаусов алгоритам на решавање система линеарних 

једначина (3*3) 

-нацрта Декартов правоугли координатни систем и у њему 

представи тачку 

-израчуна растојање између две тачке и обим троугла ако су дате 

координате његових темена 

-разликује општи облик једначине праве од експлицитног облика 

и преведе један запис у други 

-објасни положај праве у координатном систему у зависности од 

коефицијената k и n 

-одреди једначину праве одређену датом тачком и датим 

коефицијентом правца 

-одреди једначину праве одређену датим двема тачкама 

-примени услов паралелности две праве 

-израчуна растојање тачке од праве 

-преведе општи облик једначине круга у експлицитни 

-одреди положај круга у Декартовом координатном систему и 

полупречник круга 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

-Аналитичка геометрија у равни: 

Гаусов алгоритам применити само на 

конкретне примере. Истаћи да је аналитичка 



 

944 

 

 

 

 

2. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 Е

л
ем

ен
т
и

 ф
и

н
а

н
с
и

јс
к

е 
м

а
т
ем

а
т
и

к
е
 

6 -Стицање основних 

знања из елемената 

финансијске 

математике 

-примени каматни рачун од сто (време дато у годинама, 

месецима или данима) 

-примени каматни рачун више сто и ниже сто 

-објасни појам менице и на који начин се употребљава 

-примењује прост каматни рачун на обрачунавање камате код 

штедних улога и потрошачких кредита 

-покаже разлику између простог и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

геометрија на одређени начин спој алгебре и 

геометрије: приступ геометрији помоћу 

координата омогућава да се разни ликови 

(објекти) опишу алгебарским једначинама. 

-Елементи финансијске математике: 

Користити што више конкретних примера из 

живота. 

 Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

10. усмену проверу знања 

11. писмену проверу знања 

12. тестове знања 

Оквирни број часова по темама: 

• Аналитичка геометрија у равни 16 

часова 

• Елементи финансијске математике 6 

часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (2 по полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

 

Корелација са другим предметима: 

-Физка 

-Хемија 

-Операције и мерења у млекарству 

-Предузетништво 

 



 

945 

 

 

Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.26/2012 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и образлагања 

сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са одговарајућом 

временском одредницом. 

На почетку модула ученика упознати са 

циљевима и исходима наставе, планом 

рада и начина оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се реализује 

кроз теоријску наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске 

државе.  

Разликује периоде у којима је постојала, 

престала да постоји и поново настала српска 

држава. Наведе и упореди одлике српске 

дежавности. 

Место реализације наставе:Учионица 

или одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити кроз: 

праћење, тестове знања и усмено 

испитивање. 

   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих 

идеја модерног доба и њиховог 

утицаја на стварање српсдке 

Уочи утицај европских револуционарних 

збивања на развој српске националне и 

државне идеје. Објасни узроке и последице 

српске револуције, ослободилачких ратова 

1876.-1878, Балканских ратова и Великог 

рата. 
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државе. 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и 

постоји српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које су 

вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у српској 

револуциј, развоју институција и формирању 

модерног политичког система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској 

држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и 

носиоцима идеје. 

Изведе закључак о значају уставности за 

развој модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о 

одликама југословенске 

државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске државе 

за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

   Проширивање знања о 

положају српског народа у 

југословенској држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

3. Достигнућа српске 

културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о 

вишевековном континуитету 

српске културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања на 

културна кретања. 

 

   Сагледавање српске културе 

као део европског културног 

наслеђа. 

Проширивање знања о 

највишим дометима и 

представницима српске 

културе. 

Опише одлике свакодневног живота Срба у 

различитим епохама. 
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   Развијање свести о значају 

образовања за општи културни 

напредак. 

Упореди одлике српске културе различитих 

периода. 

 

   Уочавање промена у 

свакодневном животу код Срба 

кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне за 

развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и 

Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у 

савременом свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и економским 

односима. 

 

   Проширење знања о 

најзначајнијим међународним 

организацијама и чланству 

Србије у њима. 

Разуме место и улогу Србије у савременом 

свету.Утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама. 

 

   Проширивање знања о 

последицама научно-

технолошког развоја на живот 

савременог човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовнипрофил: Прерађивач млека 

Називпредмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњифондчасова: 70    70 

Недељнифондчасова: 2    

Општициљеви и задаци: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ћебити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

образовнихстандарда, 

исхода, циљева учења 

1. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање ученика 

за коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

класификује фазе историјског развоја рачунара  

наведе примере употребе РС у свакодневном 

животу  дефинише појмове  хардвера и софтвера 

објасни Фон Нојманов  модел  рачунара 

разликује јединице замеру количине података  

разликује  основне  компоненте  рачунара  разликује  

факторе који утичу на перформансе  рачунара 

разликује  врсте  софтвера 

дефинише  оперативни  систем (ОС) и наводи  

његове  главне  функције 

подешава  радно  окружење ОС  

хијерархијски  организује  фасцикле и управља  

фасциклама и датотекама 

разликује  типове  датотека 

користи  текст  едитор  оперативног  система  црта  

помоћу програма  за  цртање у оквиру ОС  

инсталира  нови  софтвер  компресује и 

декомпресује  датотеке и фасцикле  обезбеђује  

заштиту рачунара од штетног софтвера 

инсталира периферне уређаје 

наводи  примере и предности  умрежавања  

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености 

исхода 

Тестове практичних вештина 
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рачунара  манипулише  дељивим  ресурсима у 

локалној  мрежи 

управља  штампањем  докумената 

примењује  здравственe и сигурноснe  мерe  заштите  

при  коришћењу  рачунара 

објасни утицај коришћења рачунара на животну 

средину 

примењује и поштује законскa решења у вези  са 

ауторским  правима и заштитом  података 

2. 
Обрада текста 
 

16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмима за 

обраду текста 

подешава радно окружење програма за обраду 

текста  управља текстуалним  документима и чува 

их у различитим  верзијама креира и уређује  

текстуалне  документе 

креира и уређује  табеле уметне објекте у текст и 

модификује их  направи циркуларна писма 

подешава параметре изгледа странице  текстуалног  

документа 

проналази и исправља  правописне и словне  грешке  

помоћу  алата  уграђених у програм  за  обраду  

текста.  

прегледа и штампа  текстуални  документ.  

3. Табеларни прорачуни 16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

подешава радно окружење програма за табеларне 

прорачуне управља  табеларним  документима и 

чува их у различитим  верзијама 

уноси  податке  различитих  типова – појединачно и 

аутоматски измени садржаје ћелија  сортира и 

поставља филтере 

манипулише  врстама и колонама 

организује  радне  листове 

уноси  формуле у ћелије 

форматира   ћелије  бира, обликује и модификује  

графиконе 

подешава  изглед странице за штампање табеларног  

документа 

исправља  грешке у формулама и тексту 

прегледа и штампа  табеларни  документ 

 

4. Слајд - презентације 

 

12 Оспособљавање ученика 

за израду слајд – 

презентација и њихово 

презентовање 

подешава  радно окружење програма за израду слајд 

– презентације 

управља слајд – презентацијама и чува их у 

различитим  форматима и верзијама 

додаје и премешта  слајдове 

припреми  презентацију у складу са  правилима и 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености 

исхода 

Тестове практичних вештина 
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смерницама  за  израду  презентације 

користи  различите  организације  слајда 

уноси и форматира  текст  на  слајду 

додаје  објекте  на  слајд 

уноси  белешке  уз  слајд 

подешава  позадину  слајда 

користи и модификује  готове  дизајн – теме 

додаје и подешава  анимационе  ефекте  објектима 

бира и подешава  прелазе  између  слајдова 

израђује  интерактивне  слајд  презентације 

разликује  врсте  погледа  на   презентацију 

припрема  за  штампу и штампа  презентацију 

подешава  презентацију  за јавно приказивање;  

припрема презентације за приказивање са другог 

рачунара 

излаже слајд-презентацију 

 

5. Интернет и електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање ученика 

за коришћење Интернета 

и електронску 

комуникацију 

објасни појам и структуру Интернета 

разликује начине повезивања рачунара са 

Интернетом 

разликује Интернет – сервисе 

објасни појмове  хипертекста и WWW  

користи садржаје са веба (WWW – сервиса)  

проналази садржаје на вебу помоћу претраживача 

процењује садржаје са веба на критички начин 

преузима  садржаје са  веба 

комуницира  путем  електронске  поште 

разликује  предности и недостатке електронске  

комуникације 

користи  разноврсне    Интернет – сервисе 

попуњава и шаље  веб – базиране  обрасце 

објашњава  појам електронског  пословања 

примени  сервис „у облаку“  

објашњава  могуће  злоупотребе  Интернета 

примењује  безбедносне  мере  приликом  

коришћења  Интернета 

примењује  правила  лепог  понашања  на  режи 

поштује  ауторска  права за  садржаје  преузете  са  

мреже 

Корелација са другим предметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Географија 

Разред: Tрећи 

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: 30 0 0 0 30 

Недељни фонд часова: 1 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

•Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука; 

•Стицањ нових актуелних знаиња о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи; 

•Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије; 

•Стицање нових актуелних знања о покрету, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва; 

•Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

•Развијање осећања припадности својој нацији као делу ннтегралног света. Изградња и неговање националног и културног идентитега у 

мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

•Оспособљавање ученика да примељују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју: 

Оспособљавање ученика заодговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовањеу заштити, обнови и унапређивању животне средине 

 

 

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. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије 

2 Стицање знања о 

предмету 

проучавања, 

подели, значају и 

месту географије 

у систему наука 

Уочавање и 

схватање 

корелативних 

односа између 

географије и 

других природних 

и друштвених 

наука 

•дефинише предмет изучавања, значај, развој и место 

географије у систему наука 

•разликује природне и друштвене елементе 

географског простора и схвата њихове узајамне 

узрочно-последичне везе и односе 

•одреди место географије у систему наука 

препозна значај и практичну примену географских 

сазнања 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима иаставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања опште наставе 

Предмет се реализује кроз 

следеђе облике наставе: 

теоријска настава (30 часова) 

Место реализације наставе 

Теоријска настава се реализује 

у учионци 

Целокупнуреализацију наставе 

« коришћење савремених 

електронских помагала, 

аналогних и дигиталних 
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географеких карата различитог 

размера и садржаја 

коришћење информција са 

Интернета 

коришћење интерактивних 

метода рада 

користити географске и 

историјске карте опште и 

тематске 

2. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај 

6  Проширивање 

знања о положају, 

месту и улози 

Србије на 

Балканском 

полуострву и 

југоисточној 

Европи 

• Уочавњем 

општих 

географских 

карактеристика, 

сагледати 

сложене 

друштвено - 

економске 

процесе и 

промене 

у југоисточној 

Европи на 

Балканском 

полуострву и у 

нашој држави. 

• дефинише појам и функције државних граница, 

разуме 

државнр уређење Србнјс и познаје државна обележја: 

грб. 

заставу, химну 

* објашњава на карти положај и величину тсриторије 

Србије уз 

кратак опис битних карактеристика граница са 

суседним 

земљама 

* дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на 

карти 

Балканско полуострво и идентификује његове опште 

географске карактеристике: физичке, културне и 

демографске 

• анализира промене на политичкој карти Балканског 

полуострва: настанак и распад Југославије, стварање 

нових 

држава и облици њихове сарадње 

• уочава предности и недостатке географског положаја 

Србије 

усмена провера 

тестови 

3. Становништво и насеља 

Србије 

11 • Стицање нових и 

продубљених 

знања о природи 

Србије и њеном 

утицају на живот 

и привредне 

делатности људи 

• Сагледавање 

физичко- 

географских 

компонената 

 

 

• дефинише; парк природе, предео изузетних одлика, 

резерват 

природе, споменик природе и природне реткости. 

опште антропогеографска обележја и историјско-гео 

рафски континунтет насељавања Србије 

објасни кретање становништва и територијални 

размештај становништва у Србији 

укаже на промену броја становника Србије и наведе 

факторе који условљавају промене становништва уз 

усмено одговарање 

тестови 
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простора Србијс и 

разумевање 

њиховог значаја 

за живот људи и 

могуђности 

развоја привреде 

 

Проширивање 

знања о 

демографском 

развоју и 

распореду 

становништва у 

Србији 

Уочавње 

демографских 

проблемаи 

могућности 

њиховог 

превазилажења за 

свеукупни 

друштвено- 

економски 

развитак наше 

земље 

Формирање 

свести о неговању 

националног и 

културног 

идентитета 

помоћ графичких метода анализира основне 

демографске одлике; да их објашњава, врши 

предвиђања и изводи закључке. 

дефинише појмове: наталитет, морталитети природни 

прираштај. 

дефинише појам миграције и разликујетипове и видове 

миграција 

објасни структуру становништва у Србији (биолошка, 

економска, социјална, национална) 

разликује појмове: националног, етничког и културног 

идентитета 

изгради став о једнаким правима људи без обзира на 

расну, националну, верску и другу прнпадност објасни 

демографске проблеме и популациону попитику у 

Србији 

дефинише појам дијаспоре 

лоцира подручја на којима живи српско становништво 

у непосредном и ширем окружењу (Мађарска. 

Румунија. Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и 

Херцеговина, Хрватска и Словенија) 

разликује оазну, компактну и појединачну насељеност 

српског становништва у подручјима непосредног и 

ширег окружења 

објасни основне карктеристике становништва 

Републике Српске 

лоцира аутохтоне српске територије (северни делови 

Далмације,Лика, Кордун, Банија, Славонија и Барања) 

објасни радне миграцијеу евопске земље н именује 

државе и градове у којима има нашег сгановништва 

објасни исељавање нашег становништва на 

ваневропске континенте 

разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске 

земље именује државе и градовеу којимаживи наше 

становништво објасни однос и везе дијаспоре и Србије

  

4. Привреда Србије 1 • Проширивањеи 

продубљивање 

знања о привреди 

Србије и њеним 

основним 

карактеристикама 

* Сагледавање 

потенцијала и 

анализира утицај природних и друштвених чиниоца на 

условљеност развоја и размештаја привреде Србије и 

групише 

гране привреде по секторима 

објасни како природни и друштвени фактори утичу на 

развој 

и размештај пољопривреде Србије 

дефинише гране пољопривреде у ужем смислу 
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могућности 

Србије :за 

конкурентност у 

светској привреди 

(земљорадња и 

сточарство) и ширем смислу (шумарство, лов и 

риболов), 

наведе значај пољопривреде. 

препозна основне функције шумарства, значај шума, 

факторе 

који их угрожавају и мере заштите 

утврди значај лова и риболова 

дефинише значај енергетике и рударства; наведе 

енергетске 

ресурсе и минералне сировине и направи њихов 

картографски преглед категорија Србије 

објасни појмове индустрије и индустријализације, 

одржив 

развој и наведе факторе развоја и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

анализираутицај природних и друштвених фактора на 

развој 

саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја и њихов 

значај 

направи картографски преглед главних друмских н 

железничких правацау Србији, пловних река и канала, 

већих 

лука и аеродрома 

дефинише појмове: трговина, трговински и платни 

биланс и 

одреди значај трговине 

анализира утицај природних и друштвених фактора на 

развој 

туризма, дефиншие и наведе поделу туризма 

5. Регионалне целине 

Србије 

7 Стицање и 

проширивање 

географских 

знања о 

регионалним 

целинама Србије 

и сагледавање 

њихових 

специфичности 

дефинише појам регије и направи картографски 

преглед регионалиих целина Србије 

лоцира на карти Србије граннце Војводине и њених 

предходних целина и препозна њене природне и 

друштвсне одлике 

потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове природне и друштвене 

одлике 

препозна на карти Србије границе Западне Србије и 

опише њене природне и друштвене одлике 

покажее на карти СрбијеСтаровлашко-рашку висију уз 

анализу њених природних и друштвених одлика 

лоцира иа карти Србије границе Источне Србије и 
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наведе њене природне и друштвене одлике 

препозна на карти Србије границе Јужног Поморавља 

и препозна његове природне и друштвене одлике 

потврди на карти Србије границе Косова и Метохије и 

дискутује о његовим природним и друштвеним 

одликама 

6. Србија и савремени 

процеси у Европи и 

Свету. 

3 • Стицањс зкања о 

савременим 

политичким и 

економским 

процесима у 

Европи и свету 

који су услов за 

напредак свих 

земаља и народа 

» Стварање јасне 

слике о Србији у 

светским 

размерама и 

савременим 

међународним 

процесима 

• дефинише појмове: процес интеграције, демократска 

регионалитација, глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној 

Европн и познаје мирољубиву политику Србије у 

међународним оквирима и на Балкану 

• опише историјат развоја, наведе циљеве и дефинише 

проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да би 

постала 

равноправна члашша заједнице 

• разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних 

организација: (ЦЕФТА, ЕФТА.НАФТА. АСЕАН, 

ОПЕК. АПЕК..) 

• објасни улогу, значај и видове деловања Светске 

банке и 

Међународног монетарног фонда и улогу Србије у 

овим 

организацијама 

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и 

структуру 

Организује и образложи привженост Србије УН. 

• дефинише појам глобализације и разликује 

политичке, 

територијалне, економске, културне и друге видове 

глобализације 

 

Кључни појмови садржаја: 

* Површина, границе, државио  уређење и државна обележја Србије 

• Савремене компоненте географског положаја Србије 

• Рељеф Србије 

• Клима, воде и водниресурси, састав и карактер  тла, биљни и животињскисвет  

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Економска географија 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Екологија и заштита животне средине 

Разред: 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: 30 - - - 30 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Схватање односа човека и животне средине; 
• Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
• Схватање концепта одрживог развоја; 

• Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 

 

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. Основни појмови 

екологије 

4 - Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

екологије 

- Схватање структуре 

екосистема/биосфере и 

процеса који се у њима 

одвијају 

- Разумевање значаја 

биодиверзитета за опстанак 

живота на Земљи 

2.БИ.1.4.1. Познаје основне еколошке 

појмове и разуме њихово значење 

(животна средина, станиште-биотоп, 

животна заједница-биоценоза, 

популација, еколошка ниша, еко-

систем, биодиверзитет, биосфера). 

2.БИ.1.4.2. Познаје основне законитости 

и принципе у екологији и ослањајући се 

на те принципе уме да објасни основне 

процесе у еко-систему. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин 

поједини фактори неживе и живе 

природе утичу на организме 

(механизми дејства абиотичких и 

биотичких фактора).  

 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде презентација 

и пројеката) 

2. Животна средина и 

одрживи развој 

17 - Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

- Разумевање концепта 

2.БИ.1.4.3. Схвата значај 

биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту природе и 

биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде презентација 

и пројеката) 
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одрживог развоја  

- Разумевање значаја 

различитих облика заштите 

и унапређивања животне 

средине 

- Развијање свести о 

последицама глобалних 

климатских промена 

 2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје људског 

деловања на животну средину, основне 

мере заштите животне средине и разуме 

значај тих мера. 

2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу 

одрживог развоја и критички анализира 

ситуације у којима постоје конфликти 

интереса између потребе економско-

технолошког развоја и заштите природе 

и животне средине. 

3. Еколошка култура 9 - Упознавање са начинима 

и значајем одржавања 

личне хигијене и 

хигијене животног и 

радног простора 

- Схватање значаја 

правилне употребе 

производа 

- Разумевање различитих 

утицаја на здравље  

човека 

2.БИ.2.4.4. Зна механизме штетног 

дејства загађујућих материја на 

медијуме животне средине, последице 

загађивања по живи свет, као и мере за 

њихово отклањање. 

2.БИ.3.4.3. Разуме и критички 

анализира конфликт између потреба 

економско-технолошког развоја 

људских заједница и потреба очувања 

природе и биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде презентација 

и пројеката) 

Кључни појмови садржаја: 

Еколошки фактори, популација, биосфера, загађење, заштита 

Корелација са другим предметима: 

Стручни предмети 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ предмета Социологија са правима грађана јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и проблемима; 

стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

  

Задаци наставе су да ученици: 

-  стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама; 

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама; 

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема; 

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада);  

-  да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 

-  проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд; стекну општу представу о уређењу Републике Србије. 

 

 

 

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.  

Структура и 

организација друштва 

8  Упознавање са функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва. 

 

-  схвати структуру и 

организацију друштва 

-објасни улогу друштвених 

група с посебним освртом на 

брак и породицу 

-схвати друштвену поделу рада 

-објасни узроке друштвеног 

раслојавања 

-наведе друштвене установе и 

организације и направи 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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разлику између њих 

-разликује особености сеоског 

и градског становништва 

2. Устав и правна држава 

 

4 Упознавање са појмом устав,  

Уставом Републике Србије, 

његовим историјским претечама и 

правосудним системом Републике 

Србије 

-схвати значај устава 

-разликује устав од закона 

-направи преглед развоја 

уставности и законитости 

-зна основне одредбе устава 

-разликује врсте судских 

поступака 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

 

3. Демократија и 

мсханизми власти у 

Србији  

 

4 Упознавање са политиком као 

вештином управљања друштвом; 

оспособљавање за демократско 

мишљење;  

упознавање са функционисањем 

државних институција и органа 

власти  

 

-објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 

-опише улогу политике у 

друштву 

-зна државне симболе и 

елементе државности 

-разликује законодавну, судску 

и извршну власт 

-рзликује удружења грађана и 

политичке партије 

-схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и 

владе 

-разликује државне органе 

власти 

 

 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

4. Г рађанин и његова 

права и слободе у Србији  

 

4 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о улози 

појединца у друштвеном и 

политичком животу 

-схвати људска права и слободе 

и свој положај у друштву 

-зна на који начин се штите 

права и слободе грађана 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

5. Србија као држава, 

аутономија и 

докалнасамоуправа  

2 Обогаћивање знања о државности 

Републике  Србије поређењем 

традиције и садашњег стања  , 

упознавање са историјом развоја 

устава у Републици Србији 

Развијање знања о аутономији и 

локалној самоуправи 

 

-пореди садашње стање и 

традицију државности и 

уставности у Србији 

-разликује аутоиомију и 

локалну самоуправу 

-разуме функционисање 

локапне самоуправе 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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6. Култура и друштво 5 Развијање знања о културним 

тековинама 

-уочи разлику и сличности 

између културе и цивилизације 

-схвати настанак религије и 

религијског мишљења 

-идентификује монотеистичке 

религије и објасни 

специфичности хришћанства 

-разликује обичај и морал 

-схвати разлику између 

уметности, масовне културе, 

подкултуре, шунда и кича 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

7. Друштвене промене и 

развој друштва 

 

3 Оспособљавање за живот у 

друштву изложеном сталним 

променама и изазовима које 

доноси развој савременог друштва; 

Стицање знања о хоризонталној и 

вертикалној покретљивости 

друштва. 

 

-идентификује друштвене 

промене 

-зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 

друштвене покретљивости 

-препозна друштвени развој 

-формира став према 

савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Устав, друштво,право,политика 

Корелација са другим предметима: 

Историја, грађанско васпитање 



 

961 

 

 

 

 

Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Физика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму за подручје 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: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

--Циљ наставе физике је да омогући упознавање основних физичких закона о методама физичког истраживања, стицање основа за разноврсну примену физике у раду и 

у друштву, оспособљавање ученика за решавање физичких задатака, развијање радних навика и умења и њихове  заинтересованости за физику. 

 

 

 

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. Кинематика 15 Оспособљавање ученика да опишу 

процесе кретања помоћу вектора и 

скалара 

Зна разликовати основне и 

изведене величине, зна 

разликовати скаларе и векторе 

Испитивање 

Тестирање 

Домаћи задаци 

2. Динамика 30 Стицање знања о динамичким 

процесима у природи 

Зна примену Њутнових закона Испитивање 

Демонстрациони огледи 

3. Електромагнетизам 25 Стицање основних знања о 

једносмерној струји и магнетном 

пољу 

Зна основне електричне 

величине и карактеристике 

магнетног поља 

Посматрање 

Испитивање 

Рачунски задаци 

Кључни појмови садржаја:брзина, убрзање, сила , импулс, рад, снага, енергија 

Корелација са другим предметима:математика, стручни предмети 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Хемија 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 70 - - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о неорганским и органским једињењима, њиховим својствима и примени; 

- Развијање логичког мишљења; 

- Развијање систематичности; 

- Оспособљавање ученика да примењују стечена знања у подручју своје струке; 

- Развијање правилног односа према заштити животне средине; 

 

 

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. Класе 

неорганских 

једињења 

12 -Развијање знања о 

класама неорганских 

једињења 

- препозна различите класе неорганских једињења (оксиде, 

базе, киселине и соли) на основу хемијске формуле 

- опише понашање ових једоњења у води 

- објасни међусобне реакције између основних класа 

неорганских једињења 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

2. Дисперзни 

системи 

17 -Унапређивање знања о 

врстама дисперзних 

система, припреми 

раствора одређене 

концентрације, 

зависности рН-вредности 

раствора од дисоцијације 

база, киселина и соли 

односно хидролизе соли 

- разликује врсте дисперзних система 

- објасни својства колоидних раствора 

- израчуна потребне масе растворене супстанце и растварача 

за припрему раствора одређеног масеног удела 

- израчуна потребне количине растворене супстанце и 

растварача за припрему раствора одређене количинске 

концентрације (1mol/dm3, 0,1mol/dm3) 

- објасни шта представља рН-вредност 

- на основу рН-вредности разврстава растворе на киселе, 

базне и неутралне 

- објасни хидролизу соли и њен утицај на рН-вредност 

раствора 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 
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3. Угљоводоници  5 -Унапређивање знања о 

угљоводоницима 

- разликује алкане, алкене, алкине и арене 

- примењује номенклатуру првих пет чланова хомологог 

низа 

- дефинише реакције супституције и препозна их на примеру 

-  дефинише реакције адиције и препозна их на примеру 

- предвиди продукте сагоревања угљоводоника 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

4. Органска 

кисеонична 

једињења 

9 -Развијање знања о 

алкохолима, фенолима, 

етрима, алдехидима, 

кетонима, органским 

киселинама и етрима 

- дефинише алкохоле и опише својства метанола и етанола 

- дефинише феноле и опише њихова својства 

- препозна структурну формулу и функционалну групу етара 

и зна њихову употребу 

- препозна структурну формулу и функционалну групу 

алдехида и кетона и опише њихова својства 

- дефинише карбоксилне киселине и опише њихова својства 

- објасни добијање и својства естара 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

5. Масти и уља 5 -Унапређивање знања о 

својствима масти и уља 

- дефинише триацилглицероле 

- објасни својства и општом формулом представи добијање 

триацилглицерола 

- објасни хидролизу триацилглицерола у киселој и базној 

средини 

- дефинише сапуне 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

6. Угљени хидрати 12 -Унапређивање знања о 

угљеним хидратима 

- дефинише угљене хидрате 

- разликује врсте угљених хидрата 

- опише својства глукозе 

- опише својства фруктозе 

- дефинише дисахариде и наведе својства малтозе, лактозе и 

сахарозе 

- дефинише полисахариде и наведе својства скроба, 

гликогена и целулозе 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

7. Аминокиселине 

и протеини 

10 -Развијање знања о 

аминокиселинама, 

протеинима и ензимима 

- дефинише аминокиселине и опише њихова својства 

- дефинише протеине и објасни како настају 

- разликује протеине према структури 

- дефинише улогу протеина у организму 

- дефинише ензиме, њихова својства и улогу 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

Кључни појмови садржаја: 

Оксиди, киселине, базе, соли, хидролиза соли, раствори, концентрација раствора, рН вредност, угљоводоници, алкохоли, карбоксилне киселине, естри, масти и уља, 

уггљени хидрати, аминокиселине, протеини, ензими; 

Корелација са другим предметима: 

- Сировине у млекарству 

- Исхрана људи 

- Пратећи производи у млекарству 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Исхрана људи 

Разред: Први  

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: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

-стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница 

-стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани 

-оспособљавање ученика да утврди састава оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи 

-стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана 

 

 

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. Хранљиве 

материје 

8 Стицање знања о 

хранљивим материјама и 

енергетској вредности 

животних намирница 

Објасни врсте хранљивих материја и њихове изворе;објасни 

улогу појединих хранљивих материја у организму;дефинише 

појам енергетске вредности 

Тест знања 

Усмена провера знања 

2. Животне 

намирнице 

12 Стицање знања о животним 

намирницама биљног и 

животињског порекла 

Наведе хемијски састав и значај појединих намирница 

биљног и животињског порекла у исхрани;објасни разлику 

између појединих група намирница биљног односно 

намирница животињског порекла;дефинише појам органске 

хране и које су предности у исхрани људи 

Усмена провера знања 

Тест знања 

3. Правилна 

исхрана 

15 Стицање знања о 

принципима правилне 

исхране и потребама у 

исхрани 

Разликује појмове хране и исхране и њихове улоге;објасни 

улогу животних намирница у исхрани;наброји узорке и 

последице неправилне исхране;објасни најчешћа тровања 

храном;израчуна индекс ухрањености(БМИ);објасни 

недостатке у сопственој исхрани;састави здрав оброк;састави 

дневни оброк 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Кључни појмови садржаја: 

Хранљиве материје,животне намирнице,правилна исхрана 

Корелација са другим предметима: 
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Хемија,сировине у млекарству 

Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: ОПЕРАЦИЈЕ И МЕРЕЊА У МЛЕКАРСТВУ 

Разред: ПРВИ 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју 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: 70 35   105 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

 

−  Стицање знања о механичким,  топлотним и дифузионим операцијама у млекарству 

− Оспособљавање ученика да рукује различитим инструментима за мерење одређених физичких величина 

− Оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине 

 

 

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. Механичке 

операције у 

млекарству  

       75  

         

       Теорија 

• Стицање знања о механичким 

операцијама и начинима рада 

уређаја за транспорт и мешање 

различитих материјала у 

млекарској индустрији  

 

 

 

 

Вежбе 

• Оспособљавање ученика да 

самостално мери 

масу,запремину,густину 

проток,ниво и притисак 

Теорија 

 

•  дефинише основне и  

• изведене јединице SI система 

• користи основне и изведене јединице SI 

система у основним прорачунима 

• дефинише појам и јединице масе 

• дефинише појам и јединице запремине 

• разликује судове за мерење запремиne 

•  дефинише растворе, растварач, 

растворену супстанцу 

• дефинише концентрације раствора 

• дефинише густину и јединице за густину 

• дефинише притисак и јединице за 

притисак 

• објасни уређаје за мерење притиска 

• дефинише проток и јединице за  проток 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вешттина  
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• објасни уређај и начин мерења протока 

• објасни уређај за мерење нивоа 

• објасни врсте и карактеристике флуида 

• опише начин транспорта течности и гасова 

• објасни карактеристике чврстог материјала 

• опише начин транспорта чврстог 

материјала 

• објасни појам мешања материјала 

• опише начин мешања материјала 

• разликује хетерогене системе 

• објасни начин рада машина и апарата за 

раздвајање фаза (филтри,центрифуге 

сепаратори) који се користе у технологији 

млека 

 

Вежбe 

 

користи основне и  

• изведене јединице SI система у основним 

прорачунима 

• прерачуна вредност изражену у 

несистемским јединицама у системске 

јединице 

• преводи мање јединице у веће и обрнуто 

• мери масу на техничкој и аутоматској ваги 

• израчуна бруто и нето масу 

• мери запремину коришћењем супстанце 

потребну за  припрему одређене количине 

раствора 

• припреми одређену количину раствора 

познате (масене) концентрације 

• мери густину 

• измери величине атмосферског притиска и 

надпритиска коришћењем различитих 

инструмената (барометар, Бурдонов 

манометар) 

• мери запремински проток 

мери ниво 

2. Топлотне и 

дифузионе опрације 

у млекарству 

    30 Теорија 

Стицање знања о топлотним и 

дифузионим операцијама и 

начинима рада уређаја за пренос 

топлоте, кондиционирање ваздуха 

Теорија 

 

• објасни појам топлоте 

• опише начине преноса топлоте 

• објасни принцип рада и примену уређаја за 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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и сушење у млекарској индустрији 

Вежбе 

Оспособљавање ученика за мерење 

температуре, релативне влажности, 

брзине сушења и припрему 

раствора 

пренос топлоте у млекарској индустрији 

• дефинише појмове раствор, растварач, 

растворена супстанца 

• дефинише масени удео као начин 

изражавања концентрације раствора 

• објасни појам влажности ваздуха  и 

кондиционирање 

• објасни принцип рада и примену 

кондиционера у млекарској  индустрији 

• објасни појам сушења и фазе сушења 

• опише начин сушења материјала 

објасни принцип рада и примену сушница у  

млекарској индустрији 

 

    Вежбе 

• мери температуру 

• израчуна масу растворене супстанце 

потребну за  припрему одређене количине 

раствора 

• припреми одређену количину раствора 

познате (масене) концентрације 

• мери влажност ваздуха 

• мери влажност узорака 

израчунава брзину сушења узорака 

 

Кључни појмови садржаја: 

Јединице SI система,маса,запремина,раствори,густинa ,притисак,пумпе,трансопортери,мешалице,филтри, центрифуге,сепаратори,урђаји за пренос топлоте,влажан 

ваздух,сушење,топлотне операције,температура,дифузионе операције,инструменти за мерење,механичке операције 

Корелација са другим предметима: 

Физика,Хемија,Сировине у млекарству 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Сировине у млекарству 

Разред: Први  

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 60 210 410 

Недељни фонд часова: 2 2  6 

Општи циљеви и задаци: 

-стицање знања о млеку као биолошкој течности  

-стицање знања о хемијским, физичко-хемијским  и физичким особинама млека 

-стицање знања о утицају различитих чинилаца на састав и особине млека 

-стицање знања о одржавању хигијене у млекарству 

-стицање знања о организацији прикупљања млека 

-оспособљавање за добијање млека ручном и машинском мужом 

-стицање знања о манама млека 

-стицање знања о изворима загађења млека и о начинима одржавања хигијене у млекарству 

-стицање знања о значају ХАЦЦП-а у млекарској индустрији 

-стицање знања о организацији прикупљања млека ,поступку муже у сабирној станици,транспорту млека,пријему млека у млекару и поступку са млеком у пријемном 

одељењу млекаре 

-оспособљавање ученика за правилно поступање са млеком 

-оспособљавање ученика за контролу основних параметара квалитета млека 

-оспособљавање ученика за органолептичку оцену млека и препознавања мана млека 

-оспособљавање ученика за одржавање хигијене и правилну примену ХАЦЦП стандарда у млекарској индустрији 

-оспособљавање ученика за прикупљање млека и правилно поступање са млеком у сабирној станици ,транспорту и пријемном одељењу млекаре 

 

 

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. Добијање млека 62 Оспособљавање ученика 

за добијање млека 

ручном и машинском 

мужом и оцењивање 

органолептичких 

особина млека 

Теорија:Дефинише млеко као биолошку 

течност;разликује млеко различитих врста 

животиња;објасни грађу вимена,настајање и лучење 

млека;кратко опише технике ручне и машинске 

муже;објасни типове измузишта 

Вежбе:примењује хигијенско техничку заштиту у 

лабораторији;разликује лабораторијско посуђе;оцени 

органолептичке особине млека;процени степен 

Усмена провера знања  

Тест знања 

Тест практичних вештина 

Дневници практичног рада и 

вежби 
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нечистоћа млека 

Практична настава и настава у блоку:примени мере 

хигијенско техничке заштите на раду;разликује музна 

грла животиња,обави ручну и машинску мужу;одржава 

хигијену апарата и посуђа за млеко 

2. Оцена хемијског 

састава млека 

106 Оспособљавање ученика 

за правилно поступање 

са млеком и оцењивање 

квалитета млека са 

становишта хемијског 

састава 

Теорија:Дефинише хемијски састав млека;разликује 

хемијски састав млека различитих врста 

животиња;објасни важност појединих састојака 

млека(вода,сува материја,беланчевине,млечни 

шећер,минералне материје,ензими,витамини и гасови у 

млеку) 

Вежбе:припреми узорке млека;изврши конзервисање 

узорака;одреди степен киселости млека и садржај 

млечне маси; 

Оцени квалитет млека на основу параметара квалитета 

Практична настава и настава у блоку:примени мере 

хигијенско техничке заштите на раду,припреми узорке 

млека;изврши евиденцију и конзервисање узорака 

млека;мери млеко;испита свежину млека;утврди 

квалитет млека 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Дневници практичног рада и 

вежби 

Тест практичних вештина 

3. Контрола физичке 

и хемијске 

исправности 

млека 

56 Оспособљавање ученика 

за контролу основних 

параметара исправности 

млека 

Теорија:Објасни физичко-хемијску равнотежу млека и 

физичке особине млека;објасни значај појединих 

физичких особина 

млека(густина,вискозитет,киселост,површински 

напон,електрична проводљивост,оптичке особине и 

осмотске појаве) 

Вежбе:изврши потребне анализе (густина млека,тачка 

мржњења и киселост млека);одреди присуство средстава 

за фалсификовање млека и средстава за конзервисање 

Практична настава и настава у блоку:утврди физичку и 

хемијску исправност млека;обезбеди хигијену прибора и 

уређаја  

Усмена провера знања 

Тест знања 

Дневници практичног рада и 

вежби 

Тестови практичних вештина 

4. Оцена 

технолошких 

особина млека 

62 Оспособљава ученике да 

препозна мане млека и 

изврши одабир 

технолошки исправног 

млека 

Теорија:Објасни како на квалитет млека утичу:врста 

животиња,раса,лактација,број мужа у току 

дана,болести,исхрана;објасни значај појединих 

чинилаца на квалитет млека;објасни мане млека 

Вежбе:изврши органолептичку оцену млека;разликује 

мане млека;идентификује присуство антибиотика у 

млеку;утврди грубу нечистоћу 

Практична настава и настава и настава у блоку: 

Препозна мане млека;изврши органолептичку оцену 

млека;докаже присуство антибиотика у млеку;изврши 

одабир технолошки исправног млека 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Дневници практичног рада и 

вежби 

Тест практичних вештина 
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5. Хигијена у 

млекарству 

62 Оспособљавање ученика 

за одржавање хигијене и 

за примену ХАЦЦП 

стандарда у млекарској 

индустрији 

Теорија:Објасни изворе микробиолошког загађења 

млека;објасни значај хигијене у млекарству;дефинише 

средства за прање,стерилизацију и 

дезинфекцију,разликује технике прања млекарског 

посуђа,објасни значај ХАЦЦП-а у млекарској 

индустрији,објасни значај примене санитарних прописа 

у млекарској производњи 

Вежбе:прорачуна потребну количину средстава за 

прање;прорачуна потребну количину средстава за 

дезинфекцију; 

Практична настава и настава у блоку:користи средства и 

опрему за заштиту на раду;одржава хигијену средстава у 

млекарској производњи;одржава хигијену радног 

простора у млекарској производњи;примењује ХАЦЦП 

стандарда у млекарској производњи 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Дневници практичног рада и 

вежби 

Тест практичних вештина 

6. Поступање са 

млеком после 

муже 

62 Оспособљавање ученика 

за поступање са млеком 

у сабирној станици 

,приликом транспорта 

млека и пријема млека у 

млекару 

Теорија:Објасни организацију прикупљања млека у 

сабирној станици;опише поступак са млеком у сабирној 

станици(цеђење,хлађење,чување);наведе анализе млека 

у сабирној станици,објасни транспорт и транспортна 

средства,објасни поступак са млеком у пријемном 

одељењу млекаре(узимање 

узорака,мерење,пречишћавање,хлађење,складиштење) 

Вежбе:прими,евидентира и конзервише млеко у 

сабирној станици и млекари;узме узорак млека за 

анализу;мери млеко 

Практична настава и настава у блоку:организује пријем 

млека у сабирној станици;обезбеди транспорт млека до 

млекаре;изврши пријем млека у млекару;обезбеди 

хигијену прибора и уређаја;обави физичко-хемијске 

анализе у пријемној лабораторији 

Усмена провера знања 

Тест знања 

Дневници практичног рада и 

вежби 

Тестови практичних вештина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Млеко,хемијски састав,физичка и хемијска исправност млека,технолошке особине млека,мужа,хигијена,сабирна станица 

Корелација са другим предметима: 

Операције и мерења у млекарству,хемија,физика,исхрана људи 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Здравствена безбедност хране 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 68 34 / / 102 

Недељни фонд часова: 2 1 / / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о значају хигијене  уз примену HACCP-а и микробиолошкој контроли  

– Стицање знања о морфолошким и физиолошким карактеристикама микроорганизама; 

– Стицање знања о утицају еколошких чинилаца на динамику раста микроорганизама; 

– Стицање знања о микрорганизмима у млекарству 

– Оспособљавање за прање лабораторијског посуђа и прибора уз примену хигијенских норми и руковање микроскопом и разликовање препарата 

– Оспособљаваље ученика да разликује утицај физичких и хемијских фактора на микроорганизме 

– Оспособљавање ученика да издвоји чисте културе  и  узимање бриса. 

 

 

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 хигијене 14 • Стицање знања о 

значају хигијене, 

микробиолошке контроле 

производње и готових 

производа уз примену 

хигијенских норми 

• наведе мере личне хигијене , хигијене радног места 

и просторија 

• дефинише основне законе добре хигијенске праксе 

• објасни  правилно одлагање различитих  

• врста отпада 

• наведе микробиолошке норме сировина и 

производа  

ВЕЖБЕ 

• користи микробиолошко посуђе и прибор у  

• микробиолошкој лабораторији под     

• одговарајућим  хигијенским условима 

• опере правилно  лабораторијско посуђе и прибор 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 

2. Морфолошке и 

физиолошке 

карактеристике 

микроорганизам

30 • Стицање знања о 

морфолошким и 

физиолошким 

карактеристикама 

• објасни  улогу и значај микроорганизама  

• дефинише грађу прокариотске и еукариотске      

ћелије и њихов хемијски састав; 

• опише  морфолошке и физиолошке  карактеристике 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 
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а микроорганизама и 

разликовање препарата 

 

микроорганизама 

ВЕЖБЕ 

• рукује микроскопом 

• разликује микроскопске препарате 

3. Утицај 

спољашњих 

чинилаца на 

микроорганизме 

36 • Стицање знања о 

утицају спољашњих 

чинилаца на динамику 

раста микроорганизама 

• објасни  утицај спољашних чинлаца  на раст и  

• размножавање микроорганизама 

• опише поступке уништавања појединих  

• микроорганизама 

ВЕЖБЕ 

• припреми различите врсте хранљивих подлога и  

• начине засејавања 

• одреди карактеристике пораста микроорганизама 

на различитим хранљивим подлогама 

• прати  утицај различитих спољашњих чинилаца на 

микроорганизме 

 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 

 

4. Микроорганизм

и у млекарству 

22 • Стицање знања о 

микрорганизмима које се 

користе при производњи 

млечних производа и 

узрочницима кварења 

производа 

• наведе порекло микроорганизама у млеку 

• наведе фазе развића микроорганизама у млеку 

• дефинише стартер културе  

• разликује врсте стартер култура  

• објасни примену стартер култура код производње 

млечних производа 

• наброји  микроорганизме узрочнике кварења  

• млека и производа од млека 

• објасни интоксикације и токсикоинфенкције 

ВЕЖБЕ 

• примени методе за издвајање чистих култура  

• утврди хигејенску исправност  уређаја,прибора и 

радних површина узимањем бриса 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Микроорганизи, микроскоп ( делови микроскопа), храњиве подлоге, стартер културе 

Корелација са другим предметима: 

− Сировине у млекарству, Исхрана људи, Прерада млека 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА И МЛЕКАРСТВУ 

Разред: ДРУГИ 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подрчју 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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о условима за изградњу објеката за прераду млека 

- Стицање знања о унутршњем уређењу објекта 

       -  Стицање знања о опреми,  прибору и амбалажи у млекарству 

 

 

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. Услови за изградњу 

објекта локација,круг 

      6 Стицање знања о условима за 

изградњу објекта и стандардима 

који се односе на уређење круга 

објекта и распореда зграда 

• објасни основне услове потребне за 

изградњу објекта 

• oбјасни начин на који се уређује круг 

млекаре 

 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 

2. Општи и посебни услови 

унутрашњег уређења 

     18    Стицање знања о унутрашњем 

уређењу просторија млекаре и 

специфичностима унутрашњег 

уређења појединих просторија 

млекаре   

• дефинише опште услове унутрашњег 

уређења млекаре 

• објасни организацију производног погона 

млекаре 

• објасни  уређење просторија млекаре 

разликује специфичне услове својствене 

појединим просторијама 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 

3. Опрема ,прибор и 

амбалажа у млекарству 

     44 Стицање знања о опреми, 

прибору и амбалажи која се 

користи у млекарству 

• разликује и објасни принципе рад машина и 

уређаја у: 

• пријемном одељењу,  

• одељењу пастеризације,   

• одељењу стерилизације, 

• одељењу ферментације, 

• сирари, 

• маслари  

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 



 

974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• наведе уређаје који су карактеристичне за 

• производњу пратећих млечних производа 

зна врсте и примену одговарајуће  амбалаже за 

производе у млекарској индусртији 

Кључни појмови садржаја: 

Услови за изградњу млекаре,круг млекаре,уређење просторија млекаре, oпрема и прибор ,пријемно одељење,одељење пастеризације,одељење стерилизације,одељење 

ферментације,сирара,маслара,амбалажа 

Корелација са другим предметима: 

Сировине у млекарсву,Операције и мерења у млекарству,Здравствена безбедност хране,Прерада млека 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Прерада млека 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 102 / 90 476 668 

Недељни фонд часова: 3 / / 14 

Општи циљеви и задаци: 

–  Стицање знања о производњи пастеризованог млека 

– Стицање знања о производњи стерилизованог млека 

– Стицање знања о значају и производњи реконституисаног и модификованог млека 

– Стицање знања о значају и добијању стартер култура 

– Стицање знања о  технолошким процесима производње ферментисаних производа 

– Стицање знања о начину добијања маслаца и топљеног масла 

– Оспособљавање ученика за рад у  производњи пастеризованог  млека  

– Оспособљавање ученика за правилно одржавање хигијене апарата и опреме млекаре 

– Оспособљавање ученика за рад у производњи стерилизованог млека 

– Оспособљавање ученика да реконституишу млеко 

– Оспособљавање ученика да примењују стартер културе 

– Оспособљавање ученика за производњу различитих врста ферментисаних млечних производа 

– Оспособљавање ученика за производњу маслаца и топљеног масла 

– Оспособљавање ученика за рад у млекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитета 

 

 

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. Пастеризовано 

млеко 

149 • Oсобљавање ученика за 

рад у свим фазама 

производње 

пастеризованог млека по 

важећој законској 

регулативи 

• дефинише пастеризовано млеко  према        

правилнику о млеку и млечним производима   

• наброји фазе технолошког процеса производње  

• пастеризованог млека 

• објасни процес производње пастеризованог млека 

• објасни:  

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 
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o стандардизацију млека 

o хомогенизацију млека 

o пастеризацију и поступке пастеризације 

• промене састојака млека у току пастеризације  

• објасни начине чувања и складиштења       

• пастеризованог млека 

• разликује  амбалажу за пастеризовано млеко 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВА У 

БЛОКУ 

• припрема радно место у складу са задатком 

• одржава хигијену простора и средстава у        

линији производње пастреризованог млека 

• примењује HACCPстандард у свим фазама         

производње 

• прати  ток млека кроз линију пастеризације         

млека 

• рукује машинама , уређајима и опремом за 

производњу пастеризованог млека: 

o сепаратором, 

o хомогенизатором, 

o пастеризатором  

o пакерицама 

• контролише квалитет готовог производа 

• води технолошки дневник 

• испољава правилан однос према раду 

2. Стерилизовано 

млеко 

57 • Оспособљавање ученика  

за производњу 

стерилизованог  млека по 

важећој законској 

регулативи 

 

• дефинише стерилизовано млеко  према        

правилнику о млеку и млечним производима  

• наброји фазе технолошког процеса производње 

стерилизованог  млека 

• објасни процесе директне и индиректне 

стерилизације 

• објасни промене састојака млека у току         

стерилизације 

• објасни начине  паковања, чувања и         

складиштења стерилизованог млека 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВА У 

БЛОКУ 

• припрема радно место у складу са задатком 

• одржава хигијену простора и средстава у        

складиштења стерилизованог млека 

• примењује HACCP стандард у свим фазама        

производње 

• прати ток млека кроз линију стерилизације         

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 
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млека 

• рукује машинама , уређајима и опремом за         

производњу стерилизованог  млека 

• контролише квалитет готовог производа 

• води технолошки дневник 

испољава правилан однос према раду 

3. Композитна и 

реконституисана 

млека 

40 • Оспособљавање ученика 

за реконституисање 

млека по важећој 

законској регулативи 

• дефинише композитна млека 

• објасни значај производње композитних млека 

• дефинише реконституисана млека 

• објасни значај реконституисаног млека 

• опише  начин производње реконституисаног  

млека 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВА У 

БЛОКУ 

• припрема радно место у складу са задатком 

одржава хигијену простора и средстава у           

• линији производње пастреризованог млека 

• примењује HACCPстандард у свим фазама  

• производње 

• направи реконституисано млеко 

• води технолошки дневник 

• испољава правилан однос према раду 

 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 

4. Производња 

стартер култура 

91 • Оспособљавање ученика 

за производњу и  

примену  стартер култура 

• дефинише стартер културе, њихов значај и 

поделу 

• објасни технолошку шему  производње 

стартер  култура 

• разликује врсте стартер култура  

• објасни утицај инхибиторних материја на 

раст  микроорганизама у млеку 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВА У 

БЛОКУ 

• припрема радно место у складу са задатком      

• одржава хигијену простора и средстава у 

линији производње стартер култура   

• примењује HACCPстандард у свим фазама 

производње 

• припреми и дозира стартер културе 

• води технолошки дневник 

• испољава правилан однос према раду 

 

 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 
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5. Ферментисани 

производи 

234 • Оспособљавање ученика 

да произведе различите 

ферментисане  производе 

по важећој законској 

регулативи 

 

• значај 

• објасни технолошки процес производње 

појединих врста ферментисаних производа 

(јогурта, киселог млека, киселе павлаке, 

кефира, кумиса, пробиотских  и других)  

• објасни начине топлотне обраде млека за        

производњу ферментисаних производа 

• дефинише биохемијске процесе у млеку: 

млечно-кисело врење, лимунско-кисело 

врење, алкохолну  ферментацију, 

пропионско-киселу и остале ферментације у 

млеку 

• наброји све додатке млеку у производњи        

ферментисаних производа 

• опише  паковање, чување и складиштење 

готових производа 

• објасни  мане ферментисаних производа 

• дефинише значај и производњу 

композитних ферментисаних млечних 

производа 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВА У 

БЛОКУ 

• припрема радно место у складу са задатком  

•  одржава хигијену простора и средстава у 

линији производње пастреризованог млека         

примењује HACCPстандард у свим фазама  

производње 

• прави: 

o јогурт, 

o киселог млеко,  

o пробиотски  јогурт 

o воћни јогурт 

• прати и контролише операција у току 

производње ферментисаних производа 

• води технолошки дневник 

• испољава правилан однос према раду 

 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 

6. Маслац и 

топљено масло 

97 • Оспособљавање ученика 

да произведе маслац и 

топљено масло   по 

важећој законској 

регулативи                                              

• дефинише павлаку и маслац и његов значај 

у исхрани 

• објасни технолошку шему израде павлаке 

• опише континуални начин добијања 

маслаца 

• опише  дисконтинуални начин добијања 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних вештина 
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маслаца 

• објасни начин добијање топљеног масла 

• опише  начин паковања, складиштења и 

чувања маслаца 

• дефинише квалитет маслаца 

• објасни мане маслаца 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВА У 

БЛОКУ 

• припрема радно место у складу са задатком  

• одржава хигијену простора и средстава у         

линији производње маслаца и топљеног 

масла   

• примењује HACCPстандард у свим фазама      

производње 

• прави маслац  

• прави топљено масло 

• прати и контролише операција у току 

производње маслаца и топљеног масла 

• води технолошки дневник   

• испољава правилан однос према раду 

Кључни појмови садржаја: 

Производња пастеризованог, стерилизованог реконструсианог млека, ферментисаних производа, маслаца и стартера 

Корелација са другим предметима: 

Операције и мерења у млекарству ,Објекти и опрема у млекарству, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета:  Сирарство 

Разред: 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: 90  120 420 630 

Недељни фонд часова: 3   14 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о значају и врстама сира 

– Стицање знања о технолошком процесу производње сира 

– Стицање знања о производњи појединих врста сирева 

– Оспособљавање ученика за рад у млекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитета 

 

 

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. Технолошки 

процес 

производње 

сирева 

251 • Оспособљавање ученика за 

рад у свим фазама 

технолошког процеса 

производње сира по 

важећој законској 

регулативи 

 

Теорија: 

• дефинише појам и значај сирева 

• објасни значај избора и припреме млека за 

производњу сирева 

• објасни значај термичке обраде сира 

• дефинише  додатке млеку који се користе у 

сирарству 

• наведе: 

o значај и начин подсиравања 

o промене у млеку у току сирења 

• објаснити операције у обради груша и 

формирању сира 

• наведе значај и начине сољења сира 

• дефинише  услове зрења неге и 

складиштења сирева 

• наведе мане и недостатке сирева 

наведе поделу сирева 

Практична и настава у блоку: 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 
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• припрема радно место у складу са задатком 

• одржава хигијену простора и средстава у         

линији производње сира  

• примењује HACCP стандард у свим фазама 

производње                        

• користи средства и опрему заштите на раду    

• рукује машинама и алатима и опремом у         

сирарској производњи 

• изврши : 

o избор и припрему млека за 

производњу сира 

o стандардизацију млечне масти  млека 

o правилну термичку обраду млека  

o избор и дода потребне додатке млеку 

o подсиравање 

o правилно  одређивање краја 

подсиравања 

o обраду  груша у зависности од врсте 

сира 

o калупљење  и пресовање сира 

o сољење у зависности од  врсте сира 

•  прати и контролише услове зрења у 

зависности  од врсте сира 

•  негује сиреве у току зрења сира 

• конфекционира и пакује сиреве 

• ускладишти сиреве 

• уочи неправилности и мане сирева 

•  води технолошки дневник 

2. Сиреви без 

зрења 

63 Оспособљавање ученика да 

произведе сиреве без зрења 

и сирних намаза   по важећој 

законској регулативи 

 

Теорија: 

• дефинише врсте сирева без зрења и њихов 

значај  

• објасни технолошке операције у 

производњи различитих врста сирева без 

зрења (кварк, скута, урда и др.) 

• наведе  мане и недостатке сирева без зрења 

• разликује врсте сирних намаза 

објасни  технолошке операције у производњи 

сирних намаза 

 Практична и настава у блоку: 

• припрема радно место у складу са задатком 

• одржава хигијену простора и средстава у 

линији производње сира без зрења 

• примењује HACCPстандард у свим фазама 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 
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производње 

• користи средства и опрему заштите на раду 

• рукује машинама и алатима и опремом у 

сирарској производњи  

• прави  различите врсте сирева без зрења 

• прави различите сирне намазе 

• води технолошки дневник  

• испољи правилан однос према раду 

3. 

Сиреви у 

саламури 

 

 

 

 

 

75 

Оспособљавање ученика да 

произведе сирева у 

саламури   по важећој 

законској регулативи 

 

Теорија: 

• дефнише сиреве у саламури  и њихов 

значај   

• разликује врсте сирева у саламури 

• објасни: технолошки процес производње 

белог сира 

• објасни: технолошки процес производње 

фете   

објасни  мане и недостатке сирева у саламури  

Практична и настава у блоку: 

• припрема радно место у складу са задатком 

• одржава хигијену простора и средстава у 

линији производње  сира у саламури 

• примењује HACCPстандард у свим фазама 

производње 

• користи средства и опрему заштите на раду       

• рукује машинама и алатима и опремом у 

сирарској производњи 

• прави неки од сирева у саламури 

• разликује мане и недостатке сирева у 

саламури 

• води  технолошки дневник 

• испољи правилан однос према раду 

 

 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

4. 

Сиреви са 

зрењем 

 

 

 

 

92 

• Оспособљавање ученика да 

произведе сиреве са зрењем 

по важећој законској 

регулативи 

 

 

Теорија: 

• дефнише сиреве са зрењем и њихов значај   

• разликује врсте сирева са зрењем 

• објасни технолошки процес производње:  

o лимбуршког сира 

o траписта 

o гауде 

o ементалера 

o пармезана 

објасни  мане и недостатке сирева са зрењем  

Практична и настава у блоку: 

• припрема радно место у складу са задатком 

 

 

 

 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 
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• одржава хигијену простора и средстава у 

линији производње сирева са зрењем 

• примењује HACCPстандард у свим фазама 

производње 

• користи средства и опрему заштите на раду 

• рукује машинама и алатима и опремом у 

сирарској производњи 

• прави н сиреве са зрењем 

• разликује мане и недостатке сирева у 

саламури 

• контролише органолептички квалитет 

готовог производа 

• води  технолошки дневник 

• испољи правилан однос према раду 

 

 

5. 

Сиреви пареног 

теста 
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• Оспособљавање ученика да 

произведе сиреве пареног  

теста по важећој законској    

регулативи 

Теорија: 

• дефнише сиреве пареног теста и њихов 

значај   

• разликује врсте с сиреве пареног теста  

• објасни технолошки процес производње  

o качкаваља 

o чедра 

o моцареле и осталих сирева пареног 

теста 

објасни мане и недостатке сирева пареног 

теста  

Практична и настава у блоку: 

• припрема радно место у складу са задатком 

• одржава хигијену простора и средстава у        

• линији производње сирева од пареног теста 

• примењује HACCPстандард у свим фазама 

производње 

• користи средства и опрему заштите на раду 

• рукује машинама и алатима и опремом у 

сирарској производњи 

• прави неки од сирева пареног теста  

• разликује мане и недостатке сирева 

пареног теста 

• контролише органолептички квалитет 

готовог производа 

• води  технолошки дневник 

испољи правилан однос према раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 
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6. 

Сиреви са 

плеснима 

40 • Оспособљавање ученика да 

произведе сиреве са 

плеснима по важећој 

законској регулативи 

 

Теорија: 

• дефнише сиреве са плеснимаи њихов 

значај   

• разликује врсте сирева са плеснима 

• објасни технолошки процес производње  

o рокфора 

o камамбера  

објасни мане и недостатке сирева са плеснима 

 Практична и настава у блоку: 

• припрема радно место у складу са задатком 

• одржава хигијену простора и средстава у        

• линији производње сирева са плеснима 

• примењује HACCPстандард у свим фазама  

• производње 

• користи средства и опрему заштите на раду 

• рукује машинама и алатима и опремом у 

сирарској производњи 

• прави неки од сирева са плеснима 

• разликује мане и недостатке сирева са 

плеснима 

• контролише органолептички квалитет 

готовог производа 

• води  технолошки дневник 

• испољи правилан однос према раду 

 

 

 

 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

7. 

Топљени сиреви 

40 •   Оспособљавање ученика 

дапроизведе топљене сиреве 

по важећој законској 

регулативи 

 

 

 

Теорија: 

• дефнише  топљене сиреве и њихов значај   

• објасни технолошки процес производње 

топљених сирева 

објасни  мане и недостатке топљених сирева  

 

Практична и настава у блоку: 

• припрема радно место у складу са задатком  

• одржава хигијену простора и средстава у 

линији производње  топљених сирева 

• примењује HACCP стандард у свим фазама 

производње 

• користи средства и опрему заштите на раду                  

• рукује машинама и алатима и опремом у 

сирарској производњи 

• прати ток технолошког процеса 

производње топљених сирева 

 

 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 
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• разликује мане и недостатке сирева у 

топљених сирева 

• контролише органолептички квалитет 

готовог производа 

• води  технолошки дневник 

• испољи правилан однос према раду 

 

Кључни појмови садржаја: 

Сир , HCCP , ретентат , парење , плесни . 

Корелација са другим предметима: 

− Сировине у млекарству 

− Исхрана људи 

− Здравствена безбедност хране 

− Операције и мерења у млекарству  

− Објекти и опрема у млекарству 

− Прерада млека 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Пратећи производи у млекарству 

Разред: 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: 30 / / /  

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

− Стицање знања о значају ,врстама  и технолошком процесу  производње сладоледа 

− Стицање знања о значају ,врстама  и технолошком процесу  производње кондензованог млека 

− Стицање знања о значају ,врстама  и технолошком процесу  производње млека у праху 

− Стицање знања о значају ,врстама  и технолошком процесу  производње казеина и производа на бази казеина 

− Стицање знања о значају ,врстама  и технолошком процесу  производње сурутке и производа од сурутке 

 

 

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. 

 

      Сладолед 

 

      4 

 

• Стицање знања о врстама , 

значају, технолошком 

процесу производње и 

квалитету  сладоледа  

 

• дефинише  сладолед  

• наведе значај у исхрани и врсте сладоледа 

• објасни  технолошки процес производње 

сладоледа 

• објасни  начин паковања и амбалажу за 

сладолед  

• наведе мане и недостатке сладоледа 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

2. 

 

Кондензовано млеко 

 

    8 

 

• Стицање знања о врстама , 

значају, технолошком 

процесу производње и 

квалитету кондензованих 

млека 

 

• дефинише   кондензоване производе 

• наведе  врсте кондензованих млека 

• објасни врсте кондензованих  млека 

• објасни технолошки процес производње  

незаслађеног  кондензованог млека  

• објасни  технолошки процес производње 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 
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заслађеног  кондензованог млека   

• објасни  мане незаслађеног кондензованих 

млека 

• објасни мане заслађених кондензованих млека 

 

3. 

 

Млеко у праху 

 

        8 

 

• Стицање знања о 

врстама,значају, квалитету и 

технолошком процесу 

производње  млека у праху и 

инстант млека у праху 

 

• дефинише млеко у праху 

• разликује врсте млека у праху и њихове  

особине 

• разликује  млеко у праху и инстант млеко у 

праху 

• објасни  технолошки процес производње млека 

у праху 

• објасни технолошки процес производње 

инстант млека у праху 

• разликује  мане млека у праху 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

4. 

 

Казеин и производи на 

бази казеина 

 

      5 

 

• Стицање знања о значају и 

преради казеина 

производима од казеина 

 

• дефинише казеин,казеинате и копреципитат 

• наведе значај казеина,казеината и 

копреципитата 

• објасни начин добијања киселог и слатког 

казеина 

• наведе значај Na казеината и начин његовог 

добијања 

• објасни  начин добијања казеинског лепила 

• наведе  значај и начин добијања копреципитата 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

5. 

 

Сурутка и производи од 

сурутке 

 

       5 

 

• Стицање знања о значају 

сурутке, начинима прераде 

сурутке 

дефинише сурутку и производе на бази сурутке 

• дефинише значај сурутке 

• објасни   добијање сурутке 

• објасни  технолошки процес производње 

сурутке у праху 

• разликује производе од сурутке 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Сладолед, кондензовано млеко, млеко у праху, казеин, сурутка, 

Корелација са другим предметима: 

− Сирарство и Прерада  млека 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Аутохтони млечни производи 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о значају аутохтоних производа за традицију и културу наше земље 

– Стицање знања о  врсти,  пореклу и начину производње појединих аутохтоних производа 

– Стицање знања о традиционалном начину производње као претечи модерне технологије 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часов

а 

 

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. Врсте 

аутохтоних 

млечних 

производа 

5 • Стицање знања о значају 

и пореклу аутохтоних 

производа и начину 

производње 

традиционалних 

производа 

• дефинише аутохтоне производе и њихов значај 

• објасни  географско порекло појединих врста ових 

производа 

• наведе  аутохтоне производе 

 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

 

2. Сиреви 17 • Стицање знања о 

карактеристикама 

аутохтоних сирева и 

начину производње 

сирева карактеристичних 

за наше географско 

подручје 

• наведе типове сирева који се производе на 

традиционалан начин 

• објани карактеристике и  технолошки процес 

производње: 

o сомборског  сира, пиротског качкаваља 

o српског сира- кришка, сјеничког сира 

o сврљишког сира, хомољског сира 

• наведе остале врсте сирева који се производе на  

традиционалан начин 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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3. Остали 

аутохтони 

производи 

8 • Стицање знања о 

осталим производима 

који се праве на 

традиционалан начин и 

начину производње 

појединих аутохтоних 

производа 

• Kајмак 

• Овченик 

• Зимско кисело млеко 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Аутохтони производи ( сомборски, пиротски, сјенички, хомљски сир, качамак и овченик) 

Корелација са другим предметима: 

Сирарство, Прерада  млека 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Разред: 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:  60   60 

Недељни фонд часова:  2   

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења. 

- Развијање основе за континуирано учење. 

- Оспособљавање за активно тражење посла. 

- Развој одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

 

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. 
Предузетништво и 

предузетник  

 

8 -Развијање пословних и предузетничких 

знања и вештина 

-  Развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења. 

- Развијање свести о сопственим знањима 

и способностима и даљој 

професионалној оријентацији.         

 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост и 

предузетништво; 

Писање сопственог бизнис 

плана. 

2. 
Развијање и процена  

пословних идеја, 

маркетинг план 

 

16 • оспособљавање за израду плана 

пословања фирме; 

 • мултидисциплинарни приступ и 

оријентација према пракси 

• примени креативне технике 

селекције и вредновања пословних 

идеја;  

• препозна садржај и значај бизнис 

плана;  

• самостално изради маркетинг план у 

припреми бизнис плана 

Писање сопственог маркетзинг 

плана. 
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3. 
Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

 

18 • развијање свести о сопственим 

знањима и способностима и даљој 

професионалној оријентацији; 

 • оспособљавање за активно 

тражење посла (запошљавање и 

самозапошљавање);  

• развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења; 

• увиђа значај информационих 

технологија за савремено пословање; • 

схвати важност непрекидног 

иновирања производа или услуга; 

• самостално сачини или попуни 

основну пословну документацију 

Самостална регистрација 

предузећа у АПР-у. 

4. Економија пословања, 

финасијски план 

 

10 • развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина, 

понашања; 

• развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења; 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

 • направи разлику између прихода и 

расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру;  

• наведе могуће начине финансирања 

сосптвене делатности; 

Самостална израда 

финансијског плана 

5. Самостални ученички 

пројекат израде и 

презентације сопственог 

бизнис плана 

8 : Развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина и 

понашања. 

  Развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења. 

  Мултидисциплинарни приступ и 

оријентација на праксу. 

• самостално или уз помоћ наставника 

повеже све уређене делове бизнис 

плана;  

• изради коначан (једноставан) бизнис 

план за сопствену бизнис идеју;  

• презентује бизнис план у оквиру 

јавног часа из предмета 

Сопствени бизнис план 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 7 Подстицањ ученика ка 

међусобно упознавање 

Подстинање ученика да 

сагледају међусобне 

сличмости и разлике и 

уваже их 

Анализира своје особине и уме да их 

представи другима 

Препозна, анализира сличности и разлике унутар групе 

Прихвата друге ученика и уважава њихову различитост 

Препозна предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију по различитим основама . 

препозна последице постојања нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, предрасуда 

 
Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на 

постављене задатке 
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2. КОМУНИКАЦИЈА 

У ГРУПИ 

7 • Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију у групи 

Искаже.образложи и браки мишљење аргументима 

Активнослуша 

Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин. уважавајући 

мишљење другихРазговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и заинтересованости 

ученика, редовност похађања, остварене сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Објасни разлику између дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине настанка г.часина у свакодневној 

комуникацији и објасни поспедице које изазивају гласине 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

21 Оспособљавање 

ученика за рад у 

групи/тиму и 

међусобну сарадњу 

Подстицање ученика 

дасукобе рсшавају на 

конструктиван иачин и 

да иабегавју сукобе 

Оспособљавање 

ученика да препозна 

примере насиље у 

својој средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености групног/тимског рала 

Учествујеу доношењу групних одлука Разликје могуће 

облике учешћа младпх Објасни потрбу,важност 

партииипације младих 

Објасни степене и обликеучешћа младих у сакодневном 

животу 

Објасни разлоге.ток и последице сукоба 

Објасни ефекте конфликта наток комуникације 

Уочи факторе којн 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 еукобу. 

Образложи предности конструктивног начине решавања 

сукоба 

Објасни значај посредовања у сукобу 

Препозна и објасни врсте насиља 

Детектује,акализира узроке насиља (у својој средини, међу 

вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља . из позииије жртве насиља и 

из позиције посматрача 

Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на 

постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност 

 Корелација са другим предметима: 

Историја;  Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 34    34 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета; 

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката 

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

16 У познавање ученика са 

врстама права и природом 

(универзалност, целовитост, 

недељивост) 

У познавање ученика са 

нчинима и механизмима 

заштите права- међународним 

и домаћим документима која 

гарантују остваривање и 

заштиту права сваком 

појединиа 

Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права али и права 

других људи 

• Објасии значење и смисао људских права 

• Разликује врсте људских нрава (линна, 

лолитичка, социјалноекономскал културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

Објасни целовитост и узајамну повезаност 

људских права 

Објасни универзалност и 

развојностљудских права 

Објашњава потребу посебне заштите гграиа 

детета 

Проналази примере и показатеље 

остваривања и кршења л>удских праваа 

Процеми положај појединца и друштвеиих 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром 

на постављене задатке 
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група, са аспекта људских права 

Објасни механизме и начине за заштиту 

људских права 

Анализира и тумачи основна међунар и 

домаћа докуменга из области људских 

права 

Објасни улогу најзначајнијих институција и 

процедуре заштите људских права 

Објасни улогу појединца и група у заштити 

људских права 

2. Планирање и извођење 

акције 

18 Подстииање ученика на 

активну партиципацију у 

животу школе 

Развијање вештина 

планирања акције 

 

Идентифнкује проблеме у својој локалној 

заједници/ школи 

Анализира изабране проблеме, изучава их 

Предлаже активкости и дискутује о њима 

са осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука 

Формулише цилеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује их 

 

 Представи,путем јавне презентације,нацрт 

акције и резултате акције. 

 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

 

 

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. Демократија и политика 4 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије 

и институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља 

власти у демократији 

Објасни појмоведемократија, политика, 

власт, грађански живот 

Објасни  разлике демокрацког од 

недемокрацкст начина одпучивања 

Објасни разлике непосредие од посредне 

демократије 

Анализира различите начине ограничавања 

власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске власти 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом 

локалне самоуправе 

Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка 

 

Објасни значај поштовања закона у 

демократској држави 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 
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Сагледавање улоге и 

каракгеристика цивилног 

друштва у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

 

Објасни улогу локалне самоуправе и 

послове којима се бави 

 

Објасни карактеристике и улогу цивилног 

друштва 

Детектује могућности утицаја грађана на 

власт, правни н политичи систем 

(различите форме грађанског удруживања, 

ратличите форме грађанских ининнјатива и 

акција ) 

Детектује н анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски развој 

друштва 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са 

суштином грађанских, 

политичких права и правом 

на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа 

грађана у демократском 

друштву 

Објасни појам људских права 

Наведе врсте људских права и објаснн 

њихов садржај 

Детектују примере поштовања/кршења 

људских правау актуелним медијима 

Објасни улогу појединца у заштити и 

оствариању људских права 

Објасни појам грађанска иницијатива 

Наведе надленсности општине и послове 

којима се бави 

Раликује формалну од нефомалне 

ииицијативе 

Објасни форму и садржај формаглног 

предпога грађанске иницијативе 

Објасни структуру, функционисање, 

правила , процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све процедуре у 

процесу доношења одлука на предлог 

грађана 

Објасни појам. карактеристике, улогу и 

врсте удруживања грађана 

Идентификује и анализира активности и 

акције удружења грађана у својој локалној 

заједници. 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

4. Планирање конкретне 

акције 

6 Подстицање и оспособљава 

за планирање заједничких 

акција и пројеката у локалној 

заједници 

Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници 

Анализира изабране проблеме, изучава их 

Предлаже акгивности и днскутује о њимаа 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 
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са осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука 

Формулише циљеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује 

их 

Представи,путем јавне презентаиију.нацрт 

акције и резултате акције 

 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

5. Свет професионалног 

образовања и рада 

4 Да ученик разуме важност 

дефинисања циљева и 

планирање каријере 

 

Развијање вештине тражења 

информација значајних за 

професионално образовање и 

укључивање у свет рада 

 

 

 

Оснаживање ученика  да 

поставља циљеве личног 

развоја и планира свој развој 

Поставља циљеве личног развоја и планира 

свој развој 

 

Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне за даљи 

професионални развој 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 

 

Напише личну радну биографију 

Представи своје личне карактеристике 

приликом разговора са послодавцем 
 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о 

односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје којима ће се 

бавити православни катихизис у 

току 1. године срдњошколског 

или гимназијског образовања 

- Моћи да уочи какво предзнање 

има из Православног катихизиса 

- Бити мотивисан да похађа 

наставу православног катихизиза 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  
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- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Бог Откривења 6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно 

настала, нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да 

је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера Откривења 

Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење израза 

homo religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога као 

Творца у богослужбеним текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави открива 

човеку, позивајући га у заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној одговорности у 

односу према Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се односи 

на предмете и познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког 

знања;  

- Упознати ученике са примерима 

вере и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање као 

лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

 

- увиди разлику између знања које се 

односи на ствари и познања које се 

односи на личности;  

- препозна да је вера слободан избор 

човека и да се сведочи личним 

животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Хришћанин – човек 

Цркве 

8 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као 

благодатне заједнице Бога и 

верних која се остварује у светој 

Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој 

остварује пуноћа заједнице са 

Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан конкретне 

литургијске заједнице;  

- опише живот парохијске заједнице;  

- објасни у основним цртама  да се 

учешћем у литургијском сабрању 

ступа на пут богопознања;  

- продискутује о православном 

схватању Цркве;  

- схвати да хришћанство подстиче 

човека на одговоран живот у 

заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

8 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве.  

 

- именује различите књиге Светог 

Писма;  

- наброји неке ауторе књига Светог 

Писма;  

- истражује Свето Писмо користећи 

скраћенице, поделе на главе и 

стихове;  

- знати да се посебност Светог Писма 

садржи у богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог Писма кроз 

лично искуство надахњивања Светим 

Писмом;  

- моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог Завета;  

- моћи да закључи да је Свето Писмо 

књига Цркве, а не појединца.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

6. Хришћански живот 5 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом 

у Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

- увиди да постоји разлика између 

народног и црквеног предања и да 

заузме став према њима;  

-  уочи да светост живота није могућа 

без истовремене заједнице са Богом и 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  
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идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и црквеног 

Предања и правилно доживљавање 

православног етоса који извире из 

литургијског начина постојања 

људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање 

ученицима да је човек биће 

смисла;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

људима;  

- зна да су сви људи призвани да буду 

свети;  

-  уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 1. разреда средње школе.  

 

- процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Ликовна култура 4. Грађанско вапитање 5. Социологија 6. Филозофија 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 34 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном 

и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања 

стекли и какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 
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ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Стварање света и човека 7 -Омогућити ученицима да 

стекну неопходно знање да 

узрок постојања света јесте 

личносни Бог који слободно 

из љубави ствара свет;  

- Развијање свести код 

ученика о стварању човека по 

„икони и подобију Божјем“, 

односно као слободне 

личности способне за љубав 

према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све 

што је у њему, створено за 

вечност, да буде причасник 

вечног Божјег живота;  

- Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од Бога 

призван да управља целим 

светом и да га приноси Богу, 

те да се у тој заједници обожи 

и човек и свет.  

 

- интерпретира учење Цркве о стварању 

света;  

-  објасни да је човек икона Божја зато 

што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије Бога зато 

што је способан за заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим;  

- буде подстакнут да просуђује о смислу 

постојања човека и света;  

-  разликује особености створеног и 

нествореног;  

-  развија одговорност за сопствени 

живот и живот других;  

-  преиспитује и вреднује сопствени 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељски грех 8  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења 

Светих Отаца и учења Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) 

састоји у одвајању човека и 

света од Бога;  

- Пружити ученицима основ 

за разумевање да спасење као 

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење;  

-буде подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-стекне увид у личну одговорност за 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 



 

1005 

 

превазилажење смрти и 

задобијање вечног живота, 

јесте повратак у заједницу с 

Богом.  

 

 

 

 

своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје спасење.  

 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

4. Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет 

у главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима 

може посматрати као 

праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

-Омогућити ученицима да 

стекну знање о историјском 

току остварења Божјег плана 

о свету;  

- Пружити ученицима основ 

за разумевање да се у 

личности Исуса Христа 

испуњава оно што је 

откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у 

чему се састоји разлика 

између Цркве као 

богочовечанске заједнице и 

других облика људских 

заједница;  

- Предочити ученицима да се 

у старозаветној историји 

назире личност Месије који 

сабира и избавља народ 

Божји.  

 

 

 

 

−  уочи да се Бог у Старом и Новом 

Завету открива као личност и да позива 

човека у заједницу са Њим;  

-схвати на примеру Каина и Авеља, и 

закључи да је свако убиство – 

братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и схвати 

значење појма праслика Христа и Цркве 

као места 

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, схвати 

да ни једна људска заједница мимо Бога 

не води остварењу човековог 

назначења;  

- разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у историји;  

-развије свест да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање потомства дато 

Аврааму духовног карактера.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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5. Свештена историја 

спасења (од Мојсија до 

Христа) 

4 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне 

месијанске мисли остварен 

тек у Новом Завету у 

личности Господа Исуса 

Христа;  

- Предочити ученицима да се 

у старозаветној историји 

назире личност Месије Који 

сабира и избавља народ 

Божји;  

- Упознати ученике са 

значајем старозаветног 

празновања Пасхе као 

праслике молитвеног  

сећања на Христово 

Страдање, Васкрсење и Други 

долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек 

изграђује Црква.  

 

− сазна да је старозаветна вера – вера у 

једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

- наведе који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне и 

новозаветне историје;  

-уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног 

библијског смисла;  

 

-на примеру пророчке делатности, 

увиди значај старања о социјално 

угроженим категоријама друштва;  

- схвати на примеру Израиља, да Црква 

има наднационални карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

- знати да је месијанска идеја присутна 

током старозаветне историје;  

- промишља о сопственом месту у 

историји спасења;  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Старозаветна ризница 7 − Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о 

незаменљивости и вредности 

сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених 

у току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, смелије суочи 

са грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 2. разреда средње школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  
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- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

 

1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Философија  

6. Социологија  

7. Ликовна култура 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (будући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

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. Увод 1 − Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом 

и програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у 

току 3. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  
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- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Христос 

истинити Бог и 

истинити човек 

5 − Ученицима пружити основ 

за разумевање значаја 

Христове личности и 

Његовог живота за наше 

спасење;  

- Протумачити ученицима 

Христова имена: Нови Адам, 

Месија и Емануил;  

- Протумачити ученицима 

пролог Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ 

за разумевање да је Христос 

потпуни Бог и потпуни 

човек;  

- Упознати ученике са 

теологијом иконе – да се на 

иконама пројављује 

историјска и есхатолошка 

димензија.  

 

- разуме значење израза Нови Адам, 

Месија и Емануил, Логос;  

- изложи зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека 

једини Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по Јовану 

укаже на места у којима се говори о 

Богу као Логосу;  

- у основним цртама да опише зашто 

је могуће да се у новозаветној Цркви 

представља Бог;  

- наведе основне разлике између 

слике и иконе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Приближило се 

Царство Божје... 

5 − Пружити ученицима основ 

за разумевање да Христос 

доноси Царство Божје у свет;  

- Посматрати Христово 

учење о Блаженствима у 

савременом контексту;  

- Предочити ученицима 

Христово учење о Царству 

Божјем;  

- Христова проповед има 

универзални карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-увиди актуелност Христове 

проповеди;  

-разуме да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Где је Христос 

ту је и Царство 

Божје 

7 - Протумачити ученицима 

догађај и тропар 

Преображења у светлости 

исихастичког искуства 

Цркве;  

-Упознати ученике да 

Христос у својој Личности 

обједињује Царску, Пророчку 

и Првосвештеничку службу, 

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова 

смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом 

свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

Христос прослављен као 

Господ и да је у Њему 

прослављена људска 

природа;  

- Ученицима пружити основ 

за разумевање да је и после 

свог Вазнесења Христос са 

нама у све дане до свршетка 

века;  

- Протумачити ученицима 

неколико новозаветних 

пневматолошких одељака 

-повеже догађај Преображења са 

литургијском песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка трпеза 

израз заједништва;  

-разуме да Христос Тајном Вечером 

установљује начин на који ће 

остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-разуме да сва радост хришћанске 

вере извире из свести о победи над 

смрћу и Христовом сталном 

присуству;  

- причешћујући се, доживљава себе 

као учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи смисао 

Христовог страдања и смрти;  

-објасни да се Христос вазноси на 

небо да би узнео људску природу 

Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси на 

небо да би наша вера у Христа била 

слободна  (а не изнуђена);  

- зна је општење са Христом и данас 

могуће у заједници Духа Светога – у 

Цркви.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот у 

Христу 

4 .  

-Подстицати ученике на 

хришћански однос према 

свету, себи и ближњима 

указивањем на пример 

Христа чији је живот 

испуњем безусловном 

љубављу према сваком 

човеку;  

- Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу 

делатне љубави према Богу и 

ближњима;  

-разуме да покајање (преумљење) 

значи постављање Царства Божјег за 

приоритет живота;  

-разуме да покајање подстиче човека 

да тражи Царство Божје;  

- зна да истински однос са Богом не 

сме бити формалистички;  

-буде свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 
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- Упутити ученике да је 

основни смисао хришћанског 

етоса волети друге као што 

Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима 

основ за разумевање да 

Христов Закон љубави није 

могуће испуњавати на 

формалан начин.  

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

6. Светотајински 

живот Цркве 

3 − Христос у својој личности 

обједињује Царску, 

Првосвештеничку и 

Пророчку службу;  

- Протумачити ученицима 

догађај и тропар 

Преображења у светлости 

исихастичког искуства 

Цркве;  

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова 

смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом 

свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

еклисиолошку ипостас 

(црквени идентитет);  

- Омогућити ученицима 

разумевање да су Исповест и 

Покајање обновљење 

благодати Крштења;  

- Указати ученицима да је 

свештеничка служба 

продужетак Христовог 

служења којим је Он спасао 

свет;  

- Указати ученицима да се 

учешћем у светим Тајнама 

постаје део Тела Христовог;  

-Развијати свест ученика да је 

света Литургија Тајна Божјег 

-Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек 

Крштењем и Миропомазањем 

задобија примање дарова Светог Духа 

за служење у Цркви;  

-схвати да су исповест и покајање 

повратак у наручје Очево и заједницу 

Цркве;  

- зна да су службе у Цркви дарови 

Духа Светога;  

-међусобно да разликује различите 

службе у Цркви (епископ, свештеник, 

ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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присуства у свету и уласка у 

Царство Божје.  

      7. Новозаветна 

ризница 

5 -Пружити ученицима основ 

за разумевање целокупног 

домостроја спасења на 

примеру анафоре Василија 

Великог;  

- Детаљно протумачити 

ученицима молитву Оче наш 

у контексту Литургије;  

- Пружити ученицима основ 

да повежу Христов однос 

према потребитима са 

харитативном делатношћу 

хришћана данас;  

- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у 

прихватању Христове Тајне 

нема раздора међу људима;  

- Установити обим и 

квалитет знања и разумевања 

стечених у току школске 

године из Православног 

катихизиса.  

-препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија 

Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска љубав 

своје порекло има у примеру 

Христове љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 3. разреда средње школе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Грађанско васпитање 3. Историја 4. Екологија 5. Географија 6. Филозофија 7. Психологија 8. Социологија 9. Ликовна култура  
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Разред: ДРУГИ ИЛИ ТРЕЋИ 

Правилник о наставном плану и програму струних 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:            30 / 34    30 / 34 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

⎯  Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;  

⎯ Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора; 

⎯ Разумевање нераскидиве везе између туризма и прехрамбене индустрије;     

     Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Одређења туризма Упознавање ученика са 

појмовним основама туризма 
• Дефинише појмове: туризам, индустрија слободног 

времена, подстицајна путовања, туриста, пословни 

путник 

• Познаје карактеристике туризма као привредне 

делатности 

• Објасни економски, друштвени и политички  значај и 

утицај туризма 

• Дефинише туристичку потребу и туристичке мотиве 

Наводи функције туризма 

Праћење остварености исхода 

2. Облици,врсте и трендови 

туризма 

Упознавање ученика са 

врстама, облицима и 

трендовима у туризму 

данашњице 

• Разликује облике туризма 

• Описује облике туризма 

• Разликује врсте туризма 

• Описује врсте туризма 

• Познаје факторе и савремене трендове у туризму 

• Опише нове форме туристичке индустрије 

Дефинише хотелске и ресторанске ланце 

Праћење остварености исхода 

3. Туристичко тржиште Упознавање ученика са 

карактеристикама 
• дефинише туристичко тржиште 

• познаје карактеристике туристичког тржишта 

Праћење остварености исхода 
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туристичког тржишта • дефинише туристичку тражњу 

• описује специфичности туристичке тражње 

• дефинише туристичку понуду 

• описује специфичности туристичке понуде 

разликује факторе понуде и тражње 

4. Туризам и прехрамбена 

индустрија 

Упознавање ученика са 

значајем производа 

прехрамбене индустрије за 

туризам 

• Описује повезаност туризма и прехрамбене индустрије 

• Познаје међусобну условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије 

• Дефинише туристички производ 

• Описује прехрамбене производе у сврси туристичког 

производа 

• Познаје значај здраве хране за развој туризма 

Наброји прехрамбене производе који представљају 

карактеристичне туристичке производе 

Праћење остварености исхода 

5. Одређење угоститељства • Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу 

угоститељства у привреди 

земље 

• Познаје задатке 

угоститељства 

• Објасни значај 

угоститељства 

• Дефинише угоститељску 

услугу 

Објасни угоститељску понуду 

• Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу угоститељства у привреди 

земље 

• Познаје задатке угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску услугу 

 

Праћење остварености исхода 

6. Угоститељско пословне 

јединице 

Упознавање ученика са 

угоститељско пословним 

јединицама 

• Дефинише угоститељско пословне јединице 

• Наброји угоститељско пословне јединице 

• Разврстава  угоститељско пословне јединице према 

различитим критеријумима 

• Разликује угоститељско пословне јединице по 

категоријама 

Разликује понуду угоститељско пословних јединица 

Праћење остварености исхода 

7. Кадрови у угоститељству 

и туризму 

Упознавање ученика са 

структуром и улогом 

запослених у туризму и 

угоститељству 

• Дефинише кадрове у угоститељству и туризму 

• Објасни улогу кадрова за пословни успех 

Познаје структуру запослених у угоститељству и туризму 

Праћење остварености исхода 

Кључни појмови садржаја: 

Туризам,значај туризма,облици и врсте,трендови туризма,туристичко тржиште,туристичка тражња и понуда, туризам и прехрамбена индустрија, угоститељство,задатак 

и значај, угоститељско пословне јединице,кадрови у угоститељству и туризму 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Основе угоститељства (изборни) 

Разред: Други или 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: 34/30 / / / 34/30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

 

 

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. 

 

Угоститељство 

 

 

       5 

 

• Упознавање ученика са 

појмом угоститељство и 

његовим местом и 

значајем у привредним 

делатностима 

• наведе дефиницију појма угоститељства 

• опише настанак и историјски развој 

угоститељства 

• објасни место и улогу угоститељства у 

светској економији 

• познаје место и улогу угоститељства у 

привреди земље 

• објасни значај угоститељства за стратешки 

развој привреде Србије 

• наведе задатке и објасни значај 

угоститељства 

 

6. праћење остварености исхода 

7. тестове знања 

8. тестове практичних вештина 

 

 

2. 

 

Услуге у 

угоститељству 
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• Оспособљавање 

ученика да разликују 

угоститељске услуге и 

прилагоде их жељама и 

потребама гостију 

• објасни појам угоститељске услуге 

• разликује врсте угоститељских услуга 

• објасни појам угоститељске понуде 

 

 

 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 
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3. Угоститељске 

пословне јединице 

    

    12 

 

• Оспособљавање ученика 

да разликују угоститељске 

пословне јединице према 

намени и услугама које 

пружају 

 

 

• наводи дефиницију угоститељске пословне 

јединице 

• разликује врсте угоститељско пословних 

јединица 

• познаје правилник о категоризацији 

угоститељско пословних јединица 

• разликује угоститељску понуду различитих 

угоститељско пословних јединица 

 

 

6. праћење остварености исхода 

7. тестове знања 

8. тестове практичних вештина 

 

4. Кадрови у 

угоститељству  

         

        8 

 

• Упознавање ученика са 

значајем,  улогом и 

структуром 

 

• објасни значај и улогу кадрова у 

угоститељству 

• објасни структуру кадрова у угоститељству 

 

6. праћење остварености исхода 

7. тестове знања 

8. тестове практичних вештина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Угоститељство,услуге, пословне јединице, кадрови 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Припрема сладоледа и ледених посластица  

Разред: Други или Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: / / / 34/30 34/30 

Недељни фонд часова: / / / 1 

Општи циљеви и задаци: 

– Упознавање ученика са израдом сладоледа и ледених посластица 

 

 

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. Припрема 

сладоледа и ледених 

посластица 

30 Оспособљавање 

ученика за израду 

сладоледа и ледених 

посластица 

 

• наведе врсте сладоледа 

• именује намирнице за сладоледе и ледене 

посластице   

• комбинује намирнице по рецептури за одређени 

тип сладоледа и ледених посластица 

• разликује начине обликовања 

• одабере начин чувања 

• објасни начине декорисања према врсти 

сладоледа и ледених посластица 

• опише начин сервирања 

• опише основне калкулације  

• препозна понуду и поруџбину 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

• Тест практичних особина 
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• одржава личну и радну хигијену 

• припреми намирнице по калкулацији за 

сладоледе и ледене посластице 

• обликује сладоледну масу 

• организује чување сладоледа и ледених 

посластица 

• сервира сладоледе и ледене посластице 

• декорише сладоледе и ледене посластице 

• израђује основне калкулације 

• израђује понуду 

• прима поруџбину 

 

Кључни појмови садржаја: 

Врсте сладоледа, припрема сладоледа, ледене посластице и сервирање 

Корелација са другим предметима: 



 

1019 

 

 

Образовни профил: Прерађивач млека 

Назив предмета: Изабрани спорт - одбојка 

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: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе предмета - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима);  

Циљеви предмета:  стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања - тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања; •социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу;  

откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Предлог спортова који се 

понуде ученицима као 

избор:  

У првом реду, спортови 

који се у одређеном 

обиму обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања:  

 

атлетика 

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

• Упознавање ученика са вредностима 

спорта  

 

• усмерени развој и одржавање 

моторичких способности ученика;  

 

• учење и усавршавање моторичких форми 

изабраног спорта;  

 

• стицање теоријских знања у изабраном 

спорту;  

 

 • познавање правила такмичења у 

изабраном спорту; 

 

 • формирање навика за бављење 

изабраним спортом;  

 

• социјализација ученика кроз изабрани 

• теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри;  

 

• прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике;  

 

• прикаже, објасни и демонстрира 

колективну тактику спортске гране 

са којом се упознао и учио; 

 

 • игра уз примену правила игре; 

 

 • учествује у организацији 

школских спортских такмичења  

 

• примењује правила фер плеја 

• Настава физичко васпитање - изабрани 

спорт је изборни предмет и реализује се у 

оквиру редовне наставе са једним или два 

часа недељно који се уноси у распоред 

часова школе.  

Часови се уписују према редовном 

распореду часова у рубрику дневника под 

називом - изабрани спорт (нпр. атлетика) и 

посебно се нумерише. 

 

Праћење напретка ученика обавља се 

сукцесивно током целе школске године, а 

на основу јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске целине. У 

осмом разреду оцењивање се врши 

бројчано, на основу остваривања 

оперативних задатака и минималних 

образовних захтева: 
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ритмичка  

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

 

 

рукомет  

 

 

 

 

 

кошарка   

 

 

 

одбојка  

 

 

 

 

 

 

мали фудбал   

 

 

 

 

 

 

плес 

спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;   

 

• откривање даровитих и талентованих 

ученика за одређени спорт и њихово 

подстицање да се баве спортом.  

 

• учење и усавршавање основних и 

сложених елемената технике изабраног 

спорта;   

 

• пружање неопходних знања из изабраног 

спорта (принципи технике, начин 

вежбања-тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, правила 

такмичења у спорту итд.) и њихова 

примена у пракси; 

 

 • учење и усавршавање основне тактике 

изабраног спорта и њена примене у 

пракси;  

 

• обавезна реализација такмичења на 

одељенском и разредном нивоу; 

 

 • задовољавање социјалних потреба за 

потврђивањем и групним поистовећењем и 

др; 

 

 • стварање објективних представа ученика 

о сопственим могућностима за учешће у 

изабраном спорту;   

 

• подстицање стваралаштва ученика у 

спорту (удомену технике, тактике и 

такмичења). 

 

 • упознавање ученика са основним 

принципимна вежбања у складу са 

његовим узрастом;  

 

 • упознавање ученика са штетним 

последицама неправилног вежбања и 

 • стање моторичких способности;  

 

• усвојене здравствено-хигијенске навике;  

 

• достигнути ниво савладаности моторних 

знања, умења и навика у складу са 

индивидуалним могућностима; 

 

 • однос према раду.  

 

1. Праћење и вредновање моторичких 

способности врши се на основу 

савладаности програмског садржаја којим 

се подстиче развој оних физичких 

способности за које је овај узраст критичан 

период због њихове трансформације под 

утицајем физичких активности - 

координација, гипкост, равнотежа, брзина, 

снага и издржљивост.   

 

2. Усвојеност здравствено-хигијенских 

навика прати се на основу утврђивања 

нивоа правилног држања тела и одржавања 

личне и колективне хигијене, а, такође, и 

на основу усвојености и примене знања из 

области здравља.  

 

3. Степен савладаности моторних знања и 

умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на 

крају навођења програмских садржаја.   

 

4. Однос према раду вреднује се на основу 

редовног и активног учествовања у 

наставном процесу, такмичењима и 

ваншколским активностима.  

 

Оцењивање ученика у оквиру праћења и 

вредновања наставног процеса, врши се на 

основу правилника о оцењивању ученика 

основне школе и на основу савремених 

дидактичко методичких знања. 
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предозирања у изабраном спорту; 

 

 • упознавање ученика са етичким 

вредностима и слабостима спорта;  

 

• упознавање ученика са естетским 

вредностима спорт 

Кључни појмови садржаја: 

Одбојка, спорт, моторика, вежбање 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, физика 
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7.8.Наставни план и програм за образовни профил – Месар 

 

Нaзив квaлификaциje: Месар 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: III 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: три гoдинe 

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
 Циљ стручног образовања за образовни профил МЕСАР   је оспособљавање ученика за обраду, прераду меса и 

продају меса и месних прерађевина. Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, 

потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да 

ученици буду оспособљавани за: 

 

 – примену теоријских знања у практичном контексту; 

– ефикасан рад у тиму;– преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 

– благовремено реаговање на промене у радној средини; 

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

– примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

– примену мера заштите животне средине у процесу рада; 

– употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном 

животу. 
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Очекивани исходи стручног образовања: 
 

 

Стручне 

компетенције 

Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити у стању да: 

Припрема рад 

и спроводи 

хигијенске, 

заштитне и 

еколошке мере 

у процесу 

обраде и 

прераде меса 

објасни основна правила организације 

рада у предузећу и конкретним радним 

местима 

објасни принципе рада различитих 

машина и начине коришћења прибора и 

алата у месарству 

наведе принципе одржавања 

функционалности и хигијене опреме у 

месарству 

објасни примену важећих стандарда у 

индустрији меса: НАССР, CODEX 

ALIMENTARIUS 

објасни значај хигијене и примене 

санитарних прописа 

објасни значај примене прописа из 

области безбедности и заштите здравља на 

раду, области противпожарне за штите и 

области заштите животне средине 

објасни примену стандарда ISO 14 000 

припреми радно место у складу са 

задатком 

рукује алатима, машинама и опремом 

у месарској производњи 

одржава функционалност и хигијену 

алата, машина и опреме 

користи средства и опрему за заштиту 

при раду 

сортира и одлаже отпад на прописан 

начин 

савесно, одговорно, уредно и 

прецизно обавља поверене 

послове 

ефикасно организује време 

испољи позитиван однос према 

зна чају спровођења 

санитарних прописа, стандарда 

HACCP и осталих важећих 

стандарда у свим фазама 

месарске производње 

испољи позитиван однос према 

значају функционалне и 

техничке исправ ности 

машина и уређаја у месарској 

индустрији 

испољи љубазност, 

комуникативност, 

предузимљивост, 

ненаметљивост и 

флексибилност у односу према 

сарадницима 

испољи позитиван однос према 

професионалноетичким 

нормама и вредностима 

Коље 

животиње и 

добија месо 

наведе врсте, расе, типове и категорије 

животиња у кла ничној производњи 

наведе опште особине костура и 

мускулатуре животиња 

процени квалитет животиња за клање 

примени закон о добробити 

животиња 

коље животиње 
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објасни поступке са животињама пре и 

после клања 

објасни правила организације линије 

клања 

наведе услове и објасни поступке хлађења 

и складиште ња меса 

разликује документацију у производњи 

меса 

објасни правила хигијене меса 

шури, скида кожу и издваја 

унутрашње органе 

спроведе поступак одлагања и 

хлађења трупова 

попуни одговарајућу документацију о 

произ водњи меса 

Обради месо објасни гликолитичко зрење меса 

објасни поступак хлађења и смрзавања 

меса и чување смрзутог меса 

примени важеће стандарде у свим 

фазама об раде меса 

изврши расецање трупова на основне 

делове 

изврши искоштавање 

микроконфекционира месо 

охлади, замрзне и ускладишти месо 

Преради месо објасни технолошки процес производње 

производа од меса 

објасни утицај састојака саламуре на месо 

објасни режим термичке обраде конзерви 

наведе врсте амбалаже и начине паковања 

производа од меса 

наведе начине и врсте транспорта 

производа од меса 

примени важеће стандарде у свим 

фазама пре раде меса 

примени нормативе и рецептуре у 

производњи масти, кобасица, 

сувомеснатих производа, сла нине, 

готових јела и конзервисаног меса 

расеца и обликује месо 

рукује машином за млевење и 

кутером 

измери сировине 

припрема помоћне сировине 

хомогенизује прат и прави емулзије 

рукује пунилицом за производњу 

кобасичарских производа 

рукује термичким уређајима ради 

сушења, ди мљења, барења, 

динстања и кувања производа од меса 

изврши конзервисање меса 

различитим поступ цима 

рукује аутоклавом 
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прати критичне и контролне фазе 

производње производа од меса 

пакује производе од меса 

изради радни налог и прави запис за 

следљи вост 

Продаје месо и 

планира и 

организује 

послове у 

сопственој 

месари 

наведе услове чувања и складиштења меса 

и месних прерађевина 

објасни правила слагања и аранжирања 

меса у расхлад ним витринама у 

малопродаји 

наведе врсте амбалаже и начине паковања 

у малопродаји 

објасни основне принципе 

предузетништва 

разликује кланичне објекте и месарске 

радње 

наведе правила распореда просторија, 

машина, опреме и уређаја у месарској 

производњи и продаји 

објасни параметре квалитета сировина у 

месарској про изводњи 

наведе врсте и структуру трошкова 

наведе начине и врсте транспорта 

производа од меса 

наведе врсте пословне документације 

(требовање сировина, радни налози, 

утрошак сировина, евиденције о 

производњи и продаји) 

сложи и аранжира месо у расхладним 

витри нама 

утврђује жеље и захтеве потрошача 

обликује, размери и упакује месо и 

изради кал кулацију цене при 

продаји 

организује простор, машине, опрему 

и уређаје у сопственој месарској 

радњи 

процени квалитет сировина у 

месарској про изводњи 

изради основне калкулације за 

производе и услуге 

обезбеди услове за транспорт меса и 

производа од меса 

продаје и рекламира производе и 

услуге 

води пословну документацију 

 

 

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат: 

 - флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације; 

 - заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима; 

 - примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави. 
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Наставни план – МЕСАР 

 

Недељни и годишњи фонд часова стручних и 

општеобразовних предмета за образовни профил: 

МЕСАР 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 11 2 0 385 70 0 0 8 0 0 272 0 0 0 9 0 0 270 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3     105       2     68       2     60       

1.1 ____________језик и књижевност                                           

2. Српски језик као нематерњи језик                                           

3. Страни језик I 2     70       2     68       1     30       

4. Физичко васпитање 2     70       2     68       2     60       

5. Математика 2     70       2     68       1     30       

6. Историја 2     70                                   

7. Рачунарство и информатика   2     70                                 

8. Географија                             1     30       

9. Екологија и заштита животне средине                             1     30       

10. Социологија са правима грађана                             1     30       

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 3 6 315 105 210 60 7 1 14 238 34 476 90 5 2 14 150 60 420 120 

11. Физика 2     70                                   

12. Хемија 2     70                                   

13. Исхрана људи 1     35                                   

14. Операције и мерења у месарству 2 1   70 35                                 

15. Сировине у месарству 2 2 6 70 70 210 60                             

16. Обрада меса               3   14 102   476 90               

17. Здравствена безбедност хране               2 1   68 34                   

18. Објекти и опрема у месарству               2     68                     

19. Прерада меса                             3   14 90   420 120 

20. Тржиште и промет меса                             2     60       

21. Предузетништво                               2     60     

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 35 0 0 0 2 0 0 68 0 0 0 2 0 0 60 0 0 0 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 70 68 60 198 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

 

 

 

 

 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     35       1     34       1     30       

2. Изборни предмети према програму образовног профила               1     34       1     30       

Фонд часова изборних предмета по разредима 

 Рб Изборни предмет 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Аграрни туризам   1  1 

2. Основе угоститељства   1 1 

3. Припрема јела са жара   1 1 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик   1 1 

2. Изабрани спорт   1 1 

3. Историја (одабране теме)     1 

4. Етика     1 

5. Логика     1 

6. Математика     1 

7. Географија хране   1 1 

8. Аграрна географија   1 1 

9. Географија сточарства   1 1 

10. Ликовна култура   1 1 

11. Музичка култура   1 1 

12. Биологија   1 1 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 12 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 3060 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 1530 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

Остваривање школског програма по недељама 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредночасовна настава 35 34 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 3 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

Подела одељења у групе 

разред предмет / модул годишњи фонд часова број ученика у 

групи 

 до 
вежбе практична 

настава 

настава у блоку 

I Операције и мерења у месарству 35   12 

Сировине у месарству 70 210 60 12 

II Обрада меса  476 90 12 

Здравствена безбедност хране 34   12 

III Прерада меса  420 120 12 

Предузетништво 60   12 

 

 

 

 

 

 



 

1029 

 

 

Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

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: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и читалачких 

вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

14 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 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује 

њихове основне одлике 

- разликује књижевне родове и врсте  

- одреди тему, мотив, иже, фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књижевном делу, 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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тумачи његове битне чиниоце и вреднује га 

 

2. Књижевност старог век 12 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним делима 

старог века и њиховим 

значајем за развој европске 

културе 

-Објасни значај митологије за античку књижевност и 

развој европске културе 

- наведе имена аутора, називе обрађених дела и 

класификује их по културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у обрађеним 

делима 

- објасни универзалне поруке књижевности старог 

века 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

3. Средњовековна 

књижевност 

12 Упознавање са 

споменицима 

јужнословенске културе, 

развојем писма и језика, 

делима средњовековне 

књижевности 

- наведе најзначајније споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова средњовековне 

књижевности 

- лоцира обрађене текстове у историјски контекст 

- објасни значај средњовековне књижевности за 

српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Народна књижевност 12 Указивање на народну 

књижевност као израз 

колективног мишљења и 

осећања,ризницу народних 

обичаја,кодекс етичких 

норми 

-разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене уметности речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности 

- тумачи ликове, битне моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у одабраним делима 

- упореди уметничку интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

5. Књижевност хуманизма и 

ренесансе 

10 Упознавање са поетиком 

хуманизма и 

ренесансе,њеним 

најзначајнијим 

представницима 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 

- објасни значај уметности хуманизма и ренесансе за 

развој европске културе и цивилизације 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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6. Општи појмови о језику 5 Указивање на проучавање 

језика као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

условљеношћу и 

историјским развојем 

-објасни фунскцију језиак и појам језичког знака 

- разуме природу модерног књижевног (стандардног) 

језика 

- наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века 

- наведе дисциплине које се баве проучавањем 

језичког система 

 

 

7. Фонетика 10 Стицање знања из области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије 

књижевног језика и 

способност да се та знања 

примене у говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом књижевног 

(стандардног) језика и да га примењује у говору 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

8. Правопис 10 Оспособљавање ученика да 

пишу у складу са 

правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

9. Култура изражавања 20 Оспособљавање ученика да 

користе различите облике 

изражавања и функционалне 

стилове 

-опише стања, осећања, расположења, изрази 

ставове, донесе закључке у усменом и писаном 

изражавању 

- разликује функционалне стилове 

- препозна и примени одлуке разговорног стила  

- попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично 

у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам, ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просветите

љство 

 

 

 

 

10 

 

Упознавање са европским 

културним, духовним и 

мисаоним тенденцијама 17. и 18. 

века и њиховим утицајима на 

српску књижевност 

-наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и Орфелина за 

развој језика и књижевности код Срба 

- препозна одлике просветитељства на 

обрађеним делима 

- објасни значај Доситејевог рада за српску 

културу и књижевност 

- направи паралелу у обради истих мотива у 

европској и српској књижевности 

- наведе особине ликова у обрађеним делима и 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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заузме став према њиховим поступцима 

2. Романтизам  

 

15 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике романтизма и њихова дела 

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним делима 

користећи стечена знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности националне 

културе и разуме/поштује културне вредности 

других народа 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке 

у структури обрађених дела 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

3. Реализам 

 

15 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике правца и њихова дела 

- дефинише одлике реализма и препозна их на 

обрађеним књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке 

у структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и проблеме који 

покрећу књижевно дело 

- развије критички став и мишљење при 

процени 

поступака и понашања јунака у обрађеним 

делима 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Морфологија  

 

10 

 

Систематизовање знања о 

врстама речи и њиховим 

облицима  

-одреди врсту речи и граматичке категорије 

- употреби у усменом и писаном изражавању 

облике речи у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

5. Правопис  6 Оспособљавање ученика да пишу 

у складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

7. Култура изражавања        12 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом 

и писаном изражавању у складу 

са језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове 

-изражавање размишљања и критички став 

према проблемима и појавама у књижевним 

текстовима и свакодневном животу 

- примени одлике новинарског стила 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: 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: 60    60 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

12 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и њиховим 

делима 

-наведе ослике правца, представнике и 

њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи запажања 

и ставове 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

2. Међуратна књижевност 

 

12 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

-наведе одлике праваца, представнике и 

њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи запажања 

и ставове 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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3. Савремена књижевност 

 

7 

 

Упознавање ученика са одабраним 

прочитаним делима савремене 

књижевности 

-изнесе своје утиске о прочитаним делима 

савремене српске књижевности 

- уочи одлике савремене књижевности на 

прочитаним делима 

- уочи разлику између књижевног дела и 

његове интерпретације у филмској и 

позоришној уметности 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

6 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  лексеме 

- наведе примере синонима, антонима, 

хомонима, жаргона 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

5. Синтакса 5 Систематизовање знања о синтакси -одреди синтаксичке јединице у реченици 

- препозна типове зависних, независних 

реченица и напоредних конструкција 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

6. Правопис 6 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу са 

језичком нормом 

- примењује правописна правила у писању 

скраћеница 

 

7. Култура изражавања        12 Оспособљавање ученика да теоријска 

знања из граматике и правописа 

примењују у усменом и писаном 

изражавању у складу са језичком 

нормом, користе различите облике 

казивања и функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да 

попуњавају административне 

обрасце у складу са језичком нормом 

и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи аргументе и процењује 

опште и сопствене вредности у усменом и 

писаном изражавању 

-примени одлике административног стила 

- примени вештину комуникације у 

ситуацијама везаним за струку 

 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

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: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 7 Обнављање садашњег простог 

времена глагола бити, присвојних 

придева и чланова а/аn кроз краћа 

питања и одговоре. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава члан  

а/аn и да разликује присвојне 

придеве и  глагол бити по 

лицима  

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Оспособљавање ученика за 

правилну употребу присвојних 

придева направљених од личних 

имена, садашњег простог времена 

за навике и рутине кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознавање ученика 

са терминима гледања на сат.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и користи 

садашње просто време за радње 

које се понављају. Такође, моћи 

ће да пита, одговори и разуме 

колико има сати. 

Усмено и писмено 

3. Part 3 7 Детаљно обнављање садашњег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Упознавање ученика са прилозима 

за време и место и њиховом 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава садашње 

просто време користећи 

прилошке одредбе за место и 

време. Умеће да искаже своје 

Усмено и писмено 
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употребом у реченици. Такође, 

ученик се упознаје са употребом 

модалног глагола can/can't за 

способности.  Оспособљавање 

ученика за опис нечега што се 

тренутно дешава кроз садашње 

трајно време*Present Continuous 

Tense.  

своје и нечије способности или 

неспособности преко глагола  

can/can't . Такође, моћи ће да 

описује догађаје који се 

дешавају у тренутку говора 

користећи садашнје трајно 

време. Разликоваће Present 

Simple и Present Continuous 

Tense.  

4. Part 4 11 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и савладавање 

неправилних глагола, разликовање 

бројивих и небројивих именица. 

Оспособљавање ученика за 

описивање  људи.  

Ученик ће бити у могућности да 

разуме и уотребљава глаголе у 

прошлом времену и да 

разликује бројиве и небројиве 

именице. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 6 Детаљно обнављање прошлог 

времена и оспособљавање ученика 

за правилно коришћење прошлог 

времена кроз  питања и негацију и 

усвајање новог вокабулара везаног 

за одећу и одлазак у ресторан..  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошло 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. Part 6 6 Оспособљавање ученика да 

правилно питају чије је нешто и 

кажу користећи присвојне придеве 

и присвојне заменице. Обнављање 

поређења краћих и дужих придева 

кроз разговор и примере у 

уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално опише чије је нешто 

и да направи поређење. 

Усмено и писмено 

7. Part 7         6 Оспособљавање ученика  за 

разликовање и употребу модалних 

глагола  Needn’t, can, must, mustn’t.  

Детаљно обнављање прошлог 

времена и увођење прошло простог 

времена (Present Perfect Tense) за 

описе искустава и догађаја који се 

могу понављати или имају неку 

последицу у садашњости. 

Ученик ће моћи да разликује и 

употреби модалне глаголе где је 

потребно, као и да описује 

догађаје из ближе прошлости  

који се могу понављати или 

имају неку последицу у 

садашњости користећи  Present 

Perfect Tense и разликује га од 

Past Simple Tense. 

Усмено и писмено 
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8. Part 8       11 Оспособљавање ученика  за 

коришћење основног будућег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Обнављање времена кроз активне и 

пасивне реченице.  

Ученик ће моћи да препозна и 

описује догађаје везане за 

будућност, као и да пребацује 

реченице из актива у пасив.  

Усмено и писмено 

9. Part 9       11 Оспособљавање ученика  за 

препричавање нечијих речи, 

односно за управни и неуправни 

говор тако што се обнављају сва 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију.  

Ученик ће бити способан да 

преприча туђе речи. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and passive, reported 

speech 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

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: 68 / / / 68 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Unit 1 : Welcome! 12 Обнављање садашњег простог 

времена глагола које се користи за 

навике и обичаје и поређење са 

садашњим трајним које се користи 

за радње које се дешавају у 

тренутку говора, коришћење 

чланова the, а/аn кроз краћа питања 

и одговоре, текстове и аудио 

материјале. 

Ученик ће бити способан да у 

одређеним ситуацијама 

користи садашње просто или 

садашње трајно време, да на 

одређеном месту употребљава 

чланове the,  а/аn. 

Усмено и писмено 

2. Unit 2 : Surprising 

Behaviour 

8 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу прошлог 

простог времена кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију, разликовање 

правилних и неправилних глагола , 

правилно коришћење  присвојних 

придева направљених од личних 

имена и личних заменица.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  прошло 

просто време, да зна 

неправилне глаголе потребне за 

прошло време, да употреби  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и заменица.  

Усмено и писмено 
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3. Unit 3 : How ambitious are 

you? 

15 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу простог 

будућег времена са will + glagolom 

кроз текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију за 

предвиђања и нагађања везана за 

будућност.  Упознавање ученика 

са Some/Any, Much/Many и 

њиховом употребом у реченици уз 

разликовање бројивих од 

небројивих именица. Такође, 

ученик се оспособљава за 

поређење придева. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време са will + glagolom да 

искаже своја и нечија 

предвиђања и нагађања везана 

за будућност. Такође, моћи ће 

да разликује бројиве од 

небројивих именица и да 

правилно употребљава  

Some/Any, Much/Many испред 

именица. Ученик ће бити у 

могућности да пореди ствари, 

предмете, људе.... 

Усмено и писмено 

4. Unit 4: How are you 

keeping? 

7 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и његово 

разликовање од садашњег прошлог 

времена. Оспособљавају се да 

користе  садашње прошло време. 

Ученици обнављају неправилне 

глаголе и уче да користе и трећу 

колону неправилних глагола. 

Оспособљавање ученика за 

описивање ствари кроз писање 

дужих реченица користећи 

релативне заменице.   

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и 

садашњем прошлом времену и 

да разликује њихову употребу. 

Ученик ће савладати употребу 

неправилних глагола. Ученик 

ће моћи описивати ствари 

користећи дуже реченице, 

односно спајаће две краће у 

једну.   

Усмено и писмено 

5. Unit 5: Safety first 10 Упознавање ученика са модалним 

глаголима Must/Mustn’t, Can/Can’t 

,  Can/Could, Should, Shouldn’t   и 

оспособљавање ученика за њихову 

правилну употребу  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе.  

Усмено и писмено 

6.  Unit 6: My strangest 

dream 

16 Детаљно обнављање прошлог 

трајног времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознањање 

ученика са садашњим пасивом и 

пребацивањем активне реченице у 

пасивну и обрнуто. Подсећање 

ученика на модалне глаголе и 

увођење модалног глагола 

Ученик ће бити способан да 

самостално користи прошло 

трајно време, да користи 

садашњи пасив и пребаци 

реченице из актива у пасив и 

обрнуто, да користи  

May/Might, да употребљава 

зависне условне реченице када 

жели да прича о нереалним 

Усмено и писмено 
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May/Might. Оспособљавање 

ученика за коришћење другог 

кондиционала, тј. условних 

реченица везаних за нереалне 

садашње ситуације.  

садашњим ситуацијама.  

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense,  Articles, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and 

passive,  Second Conditional 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: 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: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 6 Обнављање садашњих времена 

кроз краће текстове и слушање 

аудио материјала предвиђеног за 

поменуту област и конверзацију. 

Обрађивање придева који се 

завршавају на -ed /ing, и њихово 

разликовање у значењу при 

употреби у реченицама.  

Ученик ће бити способан да 

разликује и правилно 

употребљава следећа глаголска 

времена: Present Simple, Present 

Continuous, као и да разликује 

значење придева који имају 

исти корен речи, а завршавају 

се на  -ed /ing. 

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Детаљно обнављање прошлог 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију  и  

Used to and would + infinitive 

Ученик ће бити способан да 

разликује прошло време од 

садашњег  и да правилно 

употребљава   Used to and 

would + infinitive. 

Усмено и писмено 

3. Part 3 5 Детаљно обнављање врста речи и 

реда речи у реченицама  кроз 

текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију, као и 

спајање две реченице у једну уз 

Ученик ће бити способан да 

разликује врсте речи и да 

придеве правилно распоређује 

у реченицама, као и да спаја 

краће реченице уз помоћ 

Усмено и писмено 
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помоћ  релативних клауза  who, 

which, where. 

релативних клауза  who, which, 

where. 

4. Part 4 10 Обнављање прилога и прилошких 

одредби, вокабулара који се 

односи на храну и друге 

намирнице кроз  текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Разликовање пасива 

од актива. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прилоге 

и прилошке одредбе, изразе за 

количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a little and a 

few; the, a, an. Моћи ће да 

разликује реченице у пасиву од 

реченица у активу. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 4 Обнављање садашњег простог 

времена и будућег и 

оспособљавање ученика за 

правилно коришћење нултих и 

првих кондиционалних(условних) 

реченица кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Adjectives, Adverbs, Quantifiers, Relative clauses, Passive 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први 

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: 

-Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. Без друга на – на сердце 

вьюга. 

17 Читање и превод текста из датог 

модула, усвајање непознатих речи.  

Употреба предлога в и на. 

Изражавање стања субјекта. Личне и 

присвојне заменице.Коришћење куда 

или где. Употреба локатива. 

Независно сложене и зависно сложене 

реченице. 

Ученик ће бити у стању да правилно 

користи предлоге в и на, да користи куда 

или где, да правилно користи личне и 

присвојне заменице, да правилно 

употребљава локатив у говору и писању, 

да представи себе и друге на руском 

језику, уз коришћење поздравних порука, 

да користи нове речи. Познаје зависно 

сложене и независно сложене реченице 

Усмено и писмено. 

2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

10 Читање и превод текста из другог 

модула. Представљање и разговарање 

о својој породици. Компарација 

придева и прилога. Промена глагола 

прве и друге врсте.Главни чланови 

реченице. Именице pluralia tantum. 

Ученик ће бити у стању да се користи 

новим речима, да представи своју 

породицу, моћи ће да правилно врши 

компарацију прилога и придева, да врши 

промену глагола по лицима и броју, да 

препозна именице  pluralia tantum, да 

издвоји субјекат и предикат у реченици. 

Усмено и писмено. 
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3. Природа. 15 Читање и превод текста из трећег 

модула. Разговор о природи, 

животињама. Промена именица кроз 

падеже. Одричне заменице.Именице 

женског рода на меки сугласник. 

Именице мушког и средњег рода на –

ья. Именице мушког рода на –онок/ -

енок. 

Ученик ће бити у стању да користи нове 

речи, да разговара о природи и 

животињама. У стању је да промени 

именице кроз падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 15 Читање и превод текста из четвртог 

модула, разговор о путовању, 

хотелима и административним 

јединицама. Глаголи идти-ходить, 

ехать – ездить, плыть – плавать, 

предлози разве и неужели. Глаголи са 

префиксима при-, у-, в-, вы-. 

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски односи. 

Временски односи. Узрочни односи. 

Атрибутивни односи. 

Ученик ће бити у стању да користи 

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања 

и предлоге разве и неужели. 

Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе). 

 

Усмено и писмено 

 

 

 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

13 Читање и превод текста из четвртог 

модула. Разговор о прошлости. 

Деклинација бројева. Прилози за 

начин. Управни и неуправни говор. 

Промена именица на –ий, -ия, -ие. 

Именице за означавање становника 

других земаља. 

Ученик ће бити у стањеу да              

Усмено и писмено 

користи нове речи, да разговара 

 о прошлости. Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима 

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује становнике 

 других земаља.  

Користи управни и неуправни 

говор.  

 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита 

и преводи текст, да се користи 

речима које су му до тада биле 

непознате, подсетиће се 

главних чланова реченице. У 

стању је да правилно користи 

најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и 

краће облике придева. Познаје 

реченице са кратким 

придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

26 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

Ученик се користи новим 

речима. У стању је да опише 

детаљно свој стан или кућу. 

Познаје реченице са објектом у 

инфинитиву. Користи се 

императивом, мења глаголе у 

писању и говорењу. Усвојио је 

Усмено и писмено. 
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једнине на –у. знање о генитиву једнине 

именица на –у. 

3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, 

познаје редне бројеве, опште 

заменице и реченице са 

одредбом израженом зависним 

падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана 

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

9 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози-

препознавање. Реченице са 

глаголским прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима 

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

 

 

6. Чтобы слонам было 

тесно а мыслям 

просторно 

2 Читање и превод новог текста. Ученик користи нове речи, 

 које су му до тада биле 

 непознате. 

Усмено и писмено 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

4 Читање и превођење текста првог 

модула.У трећем разреду средње 

стручне школе нису предвиђени 

нови граматички садржаји. 

Ученик се користи новим 

речима. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 4 Читање и превод текста.  Ученик се користи новим 

речима. 

Усмено и писмено 

3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

4 Читање и превод текста. Ученик се користи новим 

речима. 

 Усмено и писмено. 

4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 
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5. Юность смотрит в 

будущее 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

2 Читање и превод текста.  Ученик се користи новим 

речима.  

 

Усмено и писмено 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

 

8. Театр-школа жизни 4 Читање и превод текста.  Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Проширење вокабулара 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик;  
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

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: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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самостални рад на њима;  

 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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спортске активности; 

5.  

Фитнес 

 

13 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 
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тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, одбојка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

9 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: 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: 60    60 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања 

у професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 
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самостални рад на њима;  

 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне 

утицаје услед рада у одабраној 

професији; 

постигнућа у спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

16 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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5.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

6.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

7.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства 

и методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) 

за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и спортских 

игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

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: 

-Развијање логичког и апстрактног мишљења 

-Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 

-Развијање способности одређивања и процене квантитативних фвеличина и њиховог односа 

-Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи итрабсформације 

-Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

-Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

-Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

-Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

-Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

-Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу 

 

 

 

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. 

Р
еа

л
н

и
 б

р
о

је
в

и
 

9 -Проширивање знања 

о скупу реалних 

бројева 

-разликује основне подскупове скупа реалних бројева(N, Z, Q, I) 

и уочава релације 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑄 ⊂ 𝑅, 𝐼 ⊂ 𝑅 

-одреди НЗД и НЗС природних бројева 

-обавља рачунске операције у скупу рационалних бројева 

-израчуна вредност једноставног рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет 

-одреди апсолутну вредност реалног броја и графички 

интерпретира на бројевној оси 

-заокружи број на одређени број децимала 

-одреди апсолутну и релативну грешку 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (70 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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 13 -Проширивање знања 

о пропорцијама и 

процентном рачуну и 

њихова примена 

-израчуна неки део величине 

-одреди непознате чланове просте пропорције 

-прошири или скрати размеру и примени је у решавању проблема 

поделе 

-препозна директну или обрнуту пропорционалност две 

величине, да је примени у решавању једноставних проблема и 

прикаже графички 

-решава проблем који се односи на мешање две компоненте 

-одреди непознату главницу, процент или процентни износ 

3. 
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и
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14 -Стицање основнох 

знања о полиномима 

и рационалним 

алгебарским 

изразима 

-сабира, одузима и множи полиноме 

-примени дистрибутивни закон множења према сабирању и 

формуле за квадрат бинома и разлику квадрата, збир и разлику 

кубова при трансформацији полинома 

-растави полином на чиниоце 

-одреди НЗД и НЗС полинома 

-трансформише једноставнији рационални алгебарски израз 
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12 Проширивање знања 

из геометрије 

-разликује основне и изведене геометријске појмове 

-разликује међусобни однос углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, комплементни, суплементни) 

-наведе везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) 

-наведе релације везане за унутрашње и спољашње углове 

троугла 

-примени везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) и релације везане за унутршње и спољашње углове 

троугла на израчунавање непознатог угла у једноставнијим 

задацима 

-дефинише појам симетрала угла и конструише симетралу згла 

-конструише центар уписане кружнице у троугао 

-конструише висину троугла 

дефинише појам тежишна дуж троугла и наведе својство 

тежишта 

-дефинише појам средња линија троугла и наведе њено својство 

-наведе основне релације у једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

-разликује врсте четвороуглова и њихове особине 

-наведе ставове о паралелограму и уме да их примени 

-наведе особине специјалних паралелограма 

-формулише Талесову теорему и примени је на поделу дужи на n 

једнаких делова 

-Реални бројеви: садржаје о грешкама 

повезати са стручним предметима, 

израчунавати апсолутну и релативну грешку 

конкретних мерења 

-Пропорционалност: користити што више 

конкретних примера из живота и струке нпр. 

код планова и географских карата, 

рецептура за одређене прехрамбене 

произбоде, рачун мешања користи за 

одређивање количине компонената у 

прехрамбеним производима 

-Линеарне једначине и неједначине: 

истаћи повезаност између аналитичког и 

графичког приказа функције. Садржаје 

повезати са одговарајућим садржајима 

физике, хемије и практичне наставе 
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14 Усвајање појмова и 

решавање линеарних 

једначина и 

неједначина, система 

линеарних једначина 

и графички приказ 

линеарне функције 

-дефинише појам линеарне једначине 

-реши линеарну једначину 

-примени линеарну једначину на решавање проблема 

-решава једначине које се своде на линеарне једначине 

-дефинише појам линеарне једначине 

-прикаже аналитички, табеларно и графички линеарну функцију 

-реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп решења 

-реши систем линеарних једначина са две непознате 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

25. усмену проверу знања 

26. писмену проверу знања 

27. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Реални бројеви 9 часова 

• Пропорционалност 13 часова 

• Рационални алгебарски изрази 14 

часова 

• Геометрија 12 часова 

• Линеарне једначине и неједначине 

14 часова 

 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Математика 

Разред: Други 

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: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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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7 -Стицање знања из 

тригонометрије 

правоуглог троугла и 

примена 

-дефинише основне тригонометријске функције оштрог угла 

-израчуна основне тригонометријске функције оштрог угла 

правоуглог троугла када су дате две странице 

-конструише оштар угао ако је позната једна његова 

тригонометријска функција 

-наведе тригонометријске идентичности и примењујњ их у 

одређивању вредности тригонометријских функција на основу 

познавања само једне 

-наведе вредности тригонометријских функција 

карактеристичних углова ( од 30°, 45°, 60°) и да са калкулатора 

прочита вредности за остале оштре углове и обрнуто (одређује 

оштар угао ако је позната вредност тригонометријске функције) 

-примени елементе тригонометрије правоуглог троугла на 

решавање практичних проблема 

 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (68 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 
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14 -Проширивање знања 

о степеновању и 

кореновању 

-наведе особине операција степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама једноставнијих израза 

-наведе особине операција кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних израза 

-наведе особине операција степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у трансформацијама једноставнијих 

израза 

-рационалише именилац разломка у једноставним случајевима 

-дефинише појам имагинарна јединица и комплекси број 

-сабира, одузима, множи и дели два комплексна броја 

 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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6 -Стицање основних 

знања о функцијама 

и читању графика 

функције 

-наведе примере функција 

-одреди знак, интервале монотоности, максимум и минимум на 

датом графику 

-прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из 

табеле, и одреди минимум или максимум и средњу вредност 

зависне величине 

-податке представљене у једном графичком облику представи у 

другом 
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16 -Стицање основних 

знања потребних за 

решавање 

квадратних 

једначина, 

скицирање и анализу 

графика квадратних 

функција 

-реши непотпуну квадратну једначину у скупу R 

-наведе пример квадратне једначине која нема решења у скупу R  

-примени образац за решавање квадратне једначине 

-одреди природу решења квадратне једначине 

-растави квадратни трином  

-скицира и анализира график квадратне функције (да прочита 

нуле функције, максимум или минимум, где расте а где опада) 

-Тригонометрија правоуглог троугла: 

Садржаје повезивати са одговарајућим 

садржајима физике: нагиб стрме равни, 

разлагање сила (нормална компонента код 

силе трења или компонента силе у правцу 

кретања тела...), величина сенке... Треба 

инсистирати на употреби калкулатора, као 

помоћног средства при решавању проблема 

применом тригонометрије 

-Степеновање и кореновање: Нагласити и 

даље важење особина степеновања при 

проширивању скупа из кога је изложилац. 

Оспособити ученика да помоћу калкулатора 

одреди вредност корена и степена датог 

броја. 

-Функција и график функције: Приликом 

обраде користити што више конкретних 

примера из живота и струке 

-Квадратна једначина и квадратна 

функција: Истаћи повезаност између 

аналитичког и графичког приказа квадратне 

функције. 

-Тела: Инсистирати на самосталном 

прављењу модела тела. Користити 

симулације пресека на рачунару. Садржаје 

повезати са стручним предметима и 

проблемима из свакодневног живота. 

 

5. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

Т
ел

а
 

11 -Проширивање знања 

о телима 

-израчуна обим и површину фигура у равни (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

-разликује правилне полиедре 

-израчуна површину и запремину коцке и квадра 

-израчуна површину и запремину правилне шестоугаоне призме 

и ваљка 

-израчуна површину и запремину лопте 

-одреди површину једноставних равних пресека тела 

 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа 

 

 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 
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6 -Стицање основних 

знања о низовима 

-препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

-препозна аритметички низ, објасни шта су n и d и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова низа 

-препозна геометријски низ, објасни шта су n и q и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова геометријског низа 

28. усмену проверу знања 

29. писмену проверу знања 

30. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Тригонометрија правоуглог троугла 

7 часова 

• Степеновање и кореновање 14 

часова 

• Функција и график функције 6 

часова 

• Квадратна једначина и квадратна 

функција 16 часова 

• Тела 11 часова 

• Низови 6 часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Математика 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

 

 

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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16 -Стицање основних 

знања о правој и 

кругу 

-примени Гаусов алгоритам на решавање система линеарних 

једначина (3*3) 

-нацрта Декартов правоугли координатни систем и у њему 

представи тачку 

-израчуна растојање између две тачке и обим троугла ако су дате 

координате његових темена 

-разликује општи облик једначине праве од експлицитног облика 

и преведе један запис у други 

-објасни положај праве у координатном систему у зависности од 

коефицијената k и n 

-одреди једначину праве одређену датом тачком и датим 

коефицијентом правца 

-одреди једначину праве одређену датим двема тачкама 

-примени услов паралелности две праве 

-израчуна растојање тачке од праве 

-преведе општи облик једначине круга у експлицитни 

-одреди положај круга у Декартовом координатном систему и 

полупречник круга 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

-Аналитичка геометрија у равни: 

Гаусов алгоритам применити само на 

конкретне примере. Истаћи да је аналитичка 
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6 -Стицање основних 

знања из елемената 

финансијске 

математике 

-примени каматни рачун од сто (време дато у годинама, 

месецима или данима) 

-примени каматни рачун више сто и ниже сто 

-објасни појам менице и на који начин се употребљава 

-примењује прост каматни рачун на обрачунавање камате код 

штедних улога и потрошачких кредита 

-покаже разлику између простог и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

геометрија на одређени начин спој алгебре и 

геометрије: приступ геометрији помоћу 

координата омогућава да се разни ликови 

(објекти) опишу алгебарским једначинама. 

-Елементи финансијске математике: 

Користити што више конкретних примера из 

живота. 

 Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

13. усмену проверу знања 

14. писмену проверу знања 

15. тестове знања 

Оквирни број часова по темама: 

• Аналитичка геометрија у равни 16 

часова 

• Елементи финансијске математике 6 

часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (2 по полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

-Физка 

-Хемија 

-Операције и мерења у месарству 

-Тржиште и промет меса 

-Предузетништво 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.26/2012 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са одговарајућом 

временском одредницом. 

На почетку модула ученика упознати 

са циљевима и исходима наставе, 

планом рада и начина оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се реализује 

кроз теоријску наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске 

државе.  

Разликује периоде у којима је постојала, 

престала да постоји и поново настала српска 

држава. Наведе и упореди одлике српске 

дежавности. 

Место реализације наставе:Учионица 

или одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити кроз: 

праћење, тестове знања и усмено 

испитивање. 

   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих 

идеја модерног доба и 

Уочи утицај европских револуционарних 

збивања на развој српске националне и 

државне идеје. Објасни узроке и последице 

српске револуције, ослободилачких ратова 

1876.-1878, Балканских ратова и Великог 
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њиховог утицаја на стварање 

српсдке државе. 

рата. 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и 

постоји српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти промене 

граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које су 

вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у српској 

револуциј, развоју институција и формирању 

модерног политичког система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској 

држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и 

носиоцима идеје. 

Изведе закључак о значају уставности за 

развој модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о 

одликама југословенске 

државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске државе 

за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

   Проширивање знања о 

положају српског народа у 

југословенској држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

3. Достигнућа 

српске културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о 

вишевековном континуитету 

српске културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања на 

културна кретања. 

 

   Сагледавање српске културе 

као део европског културног 

наслеђа. 

Проширивање знања о 

највишим дометима и 

представницима српске 

културе. 

Опише одлике свакодневног живота Срба у 

различитим епохама. 
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   Развијање свести о значају 

образовања за општи 

културни напредак. 

Упореди одлике српске културе различитих 

периода. 

 

   Уочавање промена у 

свакодневном животу код 

Срба кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне за 

развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и 

Србија у 

савременом 

свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у 

савременом свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и економским 

односима. 

 

13.   Проширење знања о 

најзначајнијим међународним 

организацијама и чланству 

Србије у њима. 

Разуме место и улогу Србије у савременом 

свету.Утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама. 

 

14.   Проширивање знања о 

последицама научно-

технолошког развоја на живот 

савременог човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Месар 

Назив  предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветнигласник“, 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: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ћебити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

образовнихстандарда, 

исхода, циљева учења 

1. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање ученика 

за коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

класификује фазе историјског развоја рачунара  

наведе примере употребе РС у свакодневном животу  

дефинише појмове  хардвера и софтвера 

објасни Фон Нојманов  модел  рачунара 

разликује јединице замеру количине података  

разликује  основне  компоненте  рачунара  разликује  

факторе који утичу на перформансе  рачунара 

разликује  врсте  софтвера 

дефинише  оперативни  систем (ОС) и наводи  

његове  главне  функције 

подешава  радно  окружење ОС  

хијерархијски  организује  фасцикле и управља  

фасциклама и датотекама 

разликује  типове  датотека 

користи  текст  едитор  оперативног  система  црта  

помоћу програма  за  цртање у оквиру ОС  инсталира  

нови  софтвер  компресује и декомпресује  датотеке и 

фасцикле  обезбеђује  заштиту рачунара од штетног 

софтвера 

инсталира периферне уређаје 

наводи  примере и предности  умрежавања  рачунара  

манипулише  дељивим  ресурсима у локалној  мрежи 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености 

исхода 

Тестове практичних вештина 
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управља  штампањем  докумената 

примењује  здравственe и сигурноснe  мерe  заштите  

при  коришћењу  рачунара 

објасни утицај коришћења рачунара на животну 

средину 

примењује и поштује законскa решења у вези  са 

ауторским  правима и заштитом  података 

2. 
Обрада текста 
 

16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмима за 

обраду текста 

подешава радно окружење програма за обраду текста  

управља текстуалним  документима и чува их у 

различитим  верзијама креира и уређује  текстуалне  

документе 

креира и уређује  табеле уметне објекте у текст и 

модификује их  направи циркуларна писма 

подешава параметре изгледа странице  текстуалног  

документа 

проналази и исправља  правописне и словне  грешке  

помоћу  алата  уграђених у програм  за  обраду  

текста.  

прегледа и штампа  текстуални  документ.  

3. Табеларни прорачуни 16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

подешава радно окружење програма за табеларне 

прорачуне управља  табеларним  документима и чува 

их у различитим  верзијама 

уноси  податке  различитих  типова – појединачно и 

аутоматски измени садржаје ћелија  сортира и 

поставља филтере 

манипулише  врстама и колонама 

организује  радне  листове 

уноси  формуле у ћелије 

форматира   ћелије  бира, обликује и модификује  

графиконе 

подешава  изглед странице за штампање табеларног  

документа 

исправља  грешке у формулама и тексту 

прегледа и штампа  табеларни  документ 

 

4. Слајд - презентације 

 

12 Оспособљавање ученика 

за израду слајд – 

презентација и њихово 

презентовање 

подешава  радно окружење програма за израду слајд 

– презентације 

управља слајд – презентацијама и чува их у 

различитим  форматима и верзијама 

додаје и премешта  слајдове 

припреми  презентацију у складу са  правилима и 

смерницама  за  израду  презентације 

користи  различите  организације  слајда 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености 

исхода 

Тестове практичних вештина 
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уноси и форматира  текст  на  слајду 

додаје  објекте  на  слајд 

уноси  белешке  уз  слајд 

подешава  позадину  слајда 

користи и модификује  готове  дизајн – теме 

додаје и подешава  анимационе  ефекте  објектима 

бира и подешава  прелазе  између  слајдова 

израђује  интерактивне  слајд  презентације 

разликује  врсте  погледа  на   презентацију 

припрема  за  штампу и штампа  презентацију 

подешава  презентацију  за јавно приказивање;  

припрема презентације за приказивање са другог 

рачунара 

излаже слајд-презентацију 

 

5. Интернет и електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање ученика 

за коришћење Интернета 

и електронску 

комуникацију 

објасни појам и структуру Интернета 

разликује начине повезивања рачунара са 

Интернетом 

разликује Интернет – сервисе 

објасни појмове  хипертекста и WWW  

користи садржаје са веба (WWW – сервиса)  

проналази садржаје на вебу помоћу претраживача 

процењује садржаје са веба на критички начин 

преузима  садржаје са  веба 

комуницира  путем  електронске  поште 

разликује  предности и недостатке електронске  

комуникације 

користи  разноврсне    Интернет – сервисе 

попуњава и шаље  веб – базиране  обрасце 

објашњава  појам електронског  пословања 

примени  сервис „у облаку“  

објашњава  могуће  злоупотребе  Интернета 

примењује  безбедносне  мере  приликом  

коришћења  Интернета 

примењује  правила  лепог  понашања  на  режи 

поштује  ауторска  права за  садржаје  преузете  са  

мреже 

 

Кључни појмови садржаја: 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Географија 

Разред: Tрећи 

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: 30 0 0 0 30 

Недељни фонд часова: 1 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

•Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука; 

•Стицањ нових актуелних знаиња о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи; 

•Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије; 

•Стицање нових актуелних знања о покрету, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва; 

•Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

•Развијање осећања припадности својој нацији као делу ннтегралног света. Изградња и неговање националног и културног идентитега у 

мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

•Оспособљавање ученика да примељују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју: 

Оспособљавање ученика заодговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовањеу заштити, обнови и унапређивању животне средине 

 

 

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. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије 

2 Стицање знања о 

предмету проучавања, 

подели, значају и месту 

географије у систему 

наука 

Уочавање и схватање 

корелативних односа 

између географије и 

других природних и 

друштвених наука 

•дефинише предмет изучавања, значај, развој и место 

географије у систему наука 

•разликује природне и друштвене елементе 

географског простора и схвата њихове узајамне 

узрочно-последичне везе и односе 

•одреди место географије у систему наука 

препозна значај и практичну примену географских 

сазнања 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима иаставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања опште наставе 

Предмет се реализује кроз 

следеђе облике наставе: 

теоријска настава (30 

часова) 

Место реализације наставе 

Теоријска настава се 

реализује у учионци 

Целокупнуреализацију 

наставе « коришћење 

савремених електронских 
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помагала, 

аналогних и дигиталних 

географеких карата 

различитог размера и 

садржаја 

коришћење информција са 

Интернета 

коришћење интерактивних 

метода рада 

користити географске и 

историјске карте опште и 

тематске 

2. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај 

6  Проширивање 

знања о положају, 

месту и улози 

Србије на 

Балканском 

полуострву и 

југоисточној 

Европи 

• Уочавњем 

општих 

географских 

карактеристика, 

сагледати сложене 

друштвено - 

економске 

процесе и промене 

у југоисточној 

Европи на 

Балканском 

полуострву и у 

нашој држави. 

• дефинише појам и функције државних граница, 

разуме 

државнр уређење Србнјс и познаје државна обележја: 

грб. 

заставу, химну 

* објашњава на карти положај и величину тсриторије 

Србије уз 

кратак опис битних карактеристика граница са 

суседним 

земљама 

* дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на 

карти 

Балканско полуострво и идентификује његове опште 

географске карактеристике: физичке, културне и 

демографске 

• анализира промене на политичкој карти Балканског 

полуострва: настанак и распад Југославије, стварање 

нових 

држава и облици њихове сарадње 

• уочава предности и недостатке географског 

положаја Србије 

усмена провера 

тестови 

3. Становништво и насеља 

Србије 

11 • Стицање нових и 

продубљених 

знања о природи 

Србије и њеном 

утицају на живот 

и привредне 

делатности људи 

• Сагледавање 

физичко- 

географских 

 

 

• дефинише; парк природе, предео изузетних одлика, 

резерват 

природе, споменик природе и природне реткости. 

опште антропогеографска обележја и историјско-гео 

рафски континунтет насељавања Србије 

објасни кретање становништва и територијални 

размештај становништва у Србији 

укаже на промену броја становника Србије и наведе 

усмено одговарање 

тестови 
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компонената 

простора Србијс и 

разумевање 

њиховог значаја 

за живот људи и 

могуђности 

развоја привреде 

 

Проширивање знања о 

демографском развоју и 

распореду становништва 

у Србији 

Уочавње демографских 

проблемаи могућности 

њиховог 

превазилажења за 

свеукупни 

друштвено- 

економски 

развитак наше 

земље 

Формирање свести о 

неговању националног и 

културног идентитета 

факторе који условљавају промене становништва уз 

помоћ графичких метода анализира основне 

демографске одлике; да их објашњава, врши 

предвиђања и изводи закључке. 

дефинише појмове: наталитет, морталитети 

природни прираштај. 

дефинише појам миграције и разликујетипове и 

видове миграција 

објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјална, национална) 

разликује појмове: националног, етничког и 

културног идентитета 

изгради став о једнаким правима људи без обзира на 

расну, националну, верску и другу прнпадност 

објасни демографске проблеме и популациону 

попитику у Србији 

дефинише појам дијаспоре 

лоцира подручја на којима живи српско 

становништво у непосредном и ширем окружењу 

(Мађарска. Румунија. Македонија, Албанија, Црна 

Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија) 

разликује оазну, компактну и појединачну 

насељеност српског становништва у подручјима 

непосредног и ширег окружења 

објасни основне карктеристике становништва 

Републике Српске 

лоцира аутохтоне српске територије (северни делови 

Далмације,Лика, Кордун, Банија, Славонија и 

Барања) објасни радне миграцијеу евопске земље н 

именује државе и градове у којима има нашег 

сгановништва објасни исељавање нашег 

становништва на ваневропске континенте 

разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске 

земље именује државе и градовеу којимаживи наше 

становништво објасни однос и везе дијаспоре и 

Србије  

4. Привреда Србије 1 • Проширивањеи 

продубљивање 

знања о привреди 

Србије и њеним 

основним 

карактеристикама 

* Сагледавање 

анализира утицај природних и друштвених чиниоца 

на условљеност развоја и размештаја привреде 

Србије и групише 

гране привреде по секторима 

објасни како природни и друштвени фактори утичу 

на развој и размештај пољопривреде Србије 

дефинише гране пољопривреде у ужем смислу 

усмено одговарање 

тестови 
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потенцијала и 

могућности 

Србије :за 

конкурентност у 

светској привреди 

(земљорадња и 

сточарство) и ширем смислу (шумарство, лов и 

риболов), 

наведе значај пољопривреде. 

препозна основне функције шумарства, значај шума, 

факторе 

који их угрожавају и мере заштите 

утврди значај лова и риболова 

дефинише значај енергетике и рударства; наведе 

енергетске 

ресурсе и минералне сировине и направи њихов 

картографски преглед категорија Србије 

објасни појмове индустрије и индустријализације, 

одржив 

развој и наведе факторе развоја и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

анализираутицај природних и друштвених фактора 

на развој 

саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја и њихов 

значај 

направи картографски преглед главних друмских н 

железничких правацау Србији, пловних река и 

канала, већих 

лука и аеродрома 

дефинише појмове: трговина, трговински и платни 

биланс и 

одреди значај трговине 

анализира утицај природних и друштвених фактора 

на развој 

туризма, дефиншие и наведе поделу туризма 

5. Регионалне целине 

Србије 

7 Стицање и проширивање 

географских знања о 

регионалним целинама 

Србије и сагледавање 

њихових специфичности 

дефинише појам регије и направи картографски 

преглед регионалиих целина Србије 

лоцира на карти Србије граннце Војводине и њених 

предходних целина и препозна њене природне и 

друштвсне одлике 

потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове природне и друштвене 

одлике 

препозна на карти Србије границе Западне Србије и 

опише њене природне и друштвене одлике 

покажее на карти СрбијеСтаровлашко-рашку висију 

уз анализу њених природних и друштвених одлика 

лоцира иа карти Србије границе Источне Србије и 

усмено одговарање 

тестови 
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наведе њене природне и друштвене одлике 

препозна на карти Србије границе Јужног 

Поморавља и препозна његове природне и 

друштвене одлике 

потврди на карти Србије границе Косова и Метохије 

и дискутује о његовим природним и друштвеним 

одликама 

6. Србија и савремени 

процеси у Европи и 

Свету. 

3 • Стицањс зкања о 

савременим 

политичким и 

економским 

процесима у 

Европи и свету 

који су услов за 

напредак свих 

земаља и народа 

» Стварање јасне 

слике о Србији у 

светским 

размерама и 

савременим 

међународним 

процесима 

• дефинише појмове: процес интеграције, 

демократска регионалитација, глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној 

Европн и познаје мирољубиву политику Србије у 

међународним оквирима и на Балкану 

• опише историјат развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да би 

постала равноправна члашша заједнице 

• разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних 

организација: (ЦЕФТА, ЕФТА.НАФТА. АСЕАН, 

ОПЕК. АПЕК..) 

• објасни улогу, значај и видове деловања Светске 

банке и Међународног монетарног фонда и улогу 

Србије у овим организацијама 

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и 

структуру 

Организује и образложи привженост Србије УН. 

• дефинише појам глобализације и разликује 

политичке, територијалне, економске, културне и 

друге видове глобализације 

усмено одговарање 

тестови 

Кључни појмови садржаја: 

• Савремене компоненте географског положаја Србије 

• Рељеф Србије 

• Клима, воде и водниресурси, састав и карактер тла, биљни и животињски свет (одлике и економско- географски значај) 

• Осиовне карактеристике привреде Србије. 

• Пољопривреда. шумарство, лов и риболов 

• Рударство и енергетика 

* Индустрија: појам, подела, структура и значај 

* Саобраћај и трговина 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Економска географија 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Екологија и заштита животне средине 

Разред: 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: 30 - - - 30 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Схватање односа човека и животне средине; 
• Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
• Схватање концепта одрживог развоја; 

• Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 

 

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. Основни појмови 

екологије 

4 - Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

екологије 

- Схватање структуре 

екосистема/биосфере и 

процеса који се у њима 

одвијају 

- Разумевање значаја 

биодиверзитета за опстанак 

живота на Земљи 

2.БИ.1.4.1. Познаје основне еколошке 

појмове и разуме њихово значење 

(животна средина, станиште-биотоп, 

животна заједница-биоценоза, 

популација, еколошка ниша, еко-

систем, биодиверзитет, биосфера). 

2.БИ.1.4.2. Познаје основне 

законитости и принципе у екологији и 

ослањајући се на те принципе уме да 

објасни основне процесе у еко-систему. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин 

поједини фактори неживе и живе 

природе утичу на организме 

(механизми дејства абиотичких и 

биотичких фактора).  

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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2. Животна средина и 

одрживи развој 

17 - Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

- Разумевање концепта 

одрживог развоја  

- Разумевање значаја 

различитих облика заштите и 

унапређивања животне 

средине 

- Развијање свести о 

последицама глобалних 

климатских промена 

2.БИ.1.4.3. Схвата значај 

биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту природе и 

биодиверзитета. 

 2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје људског 

деловања на животну средину, основне 

мере заштите животне средине и 

разуме значај тих мера. 

2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу 

одрживог развоја и критички анализира 

ситуације у којима постоје конфликти 

интереса између потребе економско-

технолошког развоја и заштите природе 

и животне средине. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

3. Еколошка култура 9 - Упознавање са начинима и 

значајем одржавања личне 

хигијене и хигијене 

животног и радног 

простора 

- Схватање значаја 

правилне употребе 

производа 

- Разумевање различитих 

утицаја на здравље  човека 

2.БИ.2.4.4. Зна механизме штетног 

дејства загађујућих материја на 

медијуме животне средине, последице 

загађивања по живи свет, као и мере за 

њихово отклањање. 

2.БИ.3.4.3. Разуме и критички 

анализира конфликт између потреба 

економско-технолошког развоја 

људских заједница и потреба очувања 

природе и биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

Кључни појмови садржаја: 

Еколошки фактори, популација, биосфера, загађење, заштита 

Корелација са другим предметима: 

Стручни предмети 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ предмета Социологија са правима грађана јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и проблемима; 

стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

  

Задаци наставе су да ученици: 

-  стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама; 

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама; 

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема; 

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада);  

-  да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 

-  проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд; стекну општу представу о уређењу Републике Србије. 

 

 

 

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.  

Структура и 

организација друштва 

8  Упознавање са функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва. 

-  схвати структуру и 

организацију друштва 

-објасни улогу друштвених 

група с посебним освртом на 

брак и породицу 

-схвати друштвену поделу рада 

-објасни узроке друштвеног 

раслојавања 

-наведе друштвене установе и 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 



 

1087 

 

организације и направи 

разлику између њих 

-разликује особености сеоског 

и градског становништва 

2. Устав и правна држава 

 

4 Упознавање са појмом устав,  

Уставом Републике Србије, 

његовим историјским претечама и 

правосудним системом Републике 

Србије 

-схвати значај устава 

-разликује устав од закона 

-направи преглед развоја 

уставности и законитости 

-зна основне одредбе устава 

-разликује врсте судских 

поступака 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

 

3. Демократија и 

мсханизми власти у 

Србији  

 

4 Упознавање са политиком као 

вештином управљања друштвом; 

оспособљавање за демократско 

мишљење;  

упознавање са функционисањем 

државних институција и органа 

власти  

 

-објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 

-опише улогу политике у 

друштву 

-зна државне симболе и 

елементе државности 

-разликује законодавну, судску 

и извршну власт 

-рзликује удружења грађана и 

политичке партије 

-схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и 

владе 

-разликује државне органе 

власти 

 

 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

4. Г рађанин и његова 

права и слободе у Србији  

 

4 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о улози 

појединца у друштвеном и 

политичком животу 

-схвати људска права и слободе 

и свој положај у друштву 

-зна на који начин се штите 

права и слободе грађана 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

5. Србија као држава, 

аутономија и 

докалнасамоуправа  

2 Обогаћивање знања о државности 

Републике  Србије поређењем 

традиције и садашњег стања  , 

упознавање са историјом развоја 

устава у Републици Србији 

Развијање знања о аутономији и 

локалној самоуправи 

-пореди садашње стање и 

традицију државности и 

уставности у Србији 

-разликује аутоиомију и 

локалну самоуправу 

-разуме функционисање 

локапне самоуправе 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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6. Култура и друштво 5 Развијање знања о културним 

тековинама 

-уочи разлику и сличности 

између културе и цивилизације 

-схвати настанак религије и 

религијског мишљења 

-идентификује монотеистичке 

религије и објасни 

специфичности хришћанства 

-разликује обичај и морал 

-схвати разлику између 

уметности, масовне културе, 

подкултуре, шунда и кича 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

7. Друштвене промене и 

развој друштва 

 

3 Оспособљавање за живот у 

друштву изложеном сталним 

променама и изазовима које 

доноси развој савременог друштва; 

Стицање знања о хоризонталној и 

вертикалној покретљивости 

друштва. 

 

-идентификује друштвене 

промене 

-зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 

друштвене покретљивости 

-препозна друштвени развој 

-формира став према 

савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Устав, друштво,право,политика 

Корелација са другим предметима: 

Историја, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Физика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму за подручје 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: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

--Циљ наставе физике је да омогући упознавање основних физичких закона о методама физичког истраживања, стицање основа за разноврсну примену физике у раду и 

у друштву, оспособљавање ученика за решавање физичких задатака, развијање радних навика и умења и њихове  заинтересованости за физику. 

 

 

 

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. Кинематика 15 Оспособљавање ученика да опишу 

процесе кретања помоћу вектора и 

скалара 

Зна разликовати основне и 

изведене величине, зна 

разликовати скаларе и векторе 

Испитивање 

Тестирање 

Домаћи задаци 

2. Динамика 30 Стицање знања о динамичким 

процесима у природи 

Зна примену Њутнових закона Испитивање 

Демонстрациони огледи 

3. Електромагнетизам 25 Стицање основних знања о 

једносмерној струји и магнетном 

пољу 

Зна основне електричне 

величине и карактеристике 

магнетног поља 

Посматрање 

Испитивање 

Рачунски задаци 

Кључни појмови садржаја:брзина, убрзање, сила , импулс, рад, снага, енергија 

Корелација са другим предметима:математика, стручни предмети 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму стручних 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: 70 - - - 70 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о неорганским и органским једињењима, њиховим својствима и примени; 

- Развијање логичког мишљења; 

- Развијање систематичности; 

- Оспособљавање ученика да примењују стечена знања у подручју своје струке; 

- Развијање правилног односа према заштити животне средине; 

 

 

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. Класе неорганских 

једињења 

12 -Развијање знања о класама 

неорганских једињења 

- препозна различите класе неорганских једињења (оксиде, 

базе, киселине и соли) на основу хемијске формуле 

- опише понашање ових једињења у води 

- објасни међусобне реакције између основних класа 

неорганских једињења 

 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

2. Дисперзни системи 17 -Унапређивање знања о 

врстама дисперзних 

система, припреми раствора 

одређене концентрације, 

зависности рН-вредности 

раствора од дисоцијације 

база, киселина и соли 

односно хидролизе соли 

- разликује врсте дисперзних система 

- објасни својства колоидних раствора 

- израчуна потребне масе растворене супстанце и 

растварача за припрему раствора одређеног масеног удела 

- израчуна потребне количине растворене супстанце и 

растварача за припрему раствора одређене количинске 

концентрације (1mol/dm3, 0,1mol/dm3) 

- објасни шта представља рН-вредност 

- на основу рН-вредности разврстава растворе на киселе, 

базне и неутралне 

- објасни хидролизу соли и њен утицај на рН-вредност 

раствора 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 
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3. Угљоводоници  5 -Унапређивање знања о 

угљоводоницима 

- разликује алкане, алкене, алкине и арене 

- примењује номенклатуру првих пет чланова хомологог 

низа 

- дефинише реакције супституције и препозна их на 

примеру 

-  дефинише реакције адиције и препозна их на примеру 

- предвиди продукте сагоревања угљоводоника 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

4. Органска кисеонична 

једињења 

9 -Развијање знања о 

алкохолима, фенолима, 

етрима, алдехидима, 

кетонима, органским 

киселинама и етрима 

- дефинише алкохоле и опише својства метанола и етанола 

- дефинише феноле и опише њихова својства 

- препозна структурну формулу и функционалну групу 

етара и зна њихову употребу 

- препозна структурну формулу и функционалну групу 

алдехида и кетона и опише њихова својства 

- дефинише карбоксилне киселине и опише њихова 

својства 

- објасни добијање и својства естара 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

5. Масти и уља 5 -Унапређивање знања о 

својствима масти и уља 

- дефинише триацилглицероле 

- објасни својства и општом формулом представи 

добијање триацилглицерола 

- објасни хидролизу триацилглицерола у киселој и базној 

средини 

- дефинише сапуне 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

6. Угљени хидрати 12 -Унапређивање знања о 

угљеним хидратима 

- дефинише угљене хидрате 

- разликује врсте угљених хидрата 

- опише својства глукозе 

- опише својства фруктозе 

- дефинише дисахариде и наведе својства малтозе, лактозе 

и сахарозе 

- дефинише полисахариде и наведе својства скроба, 

гликогена и целулозе 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

7. Аминокиселине и 

протеини 

10 -Развијање знања о 

аминокиселинама, 

протеинима и ензимима 

- дефинише аминокиселине и опише њихова својства 

- дефинише протеине и објасни како настају 

- разликује протеине према структури 

- дефинише улогу протеина у организму 

- дефинише ензиме, њихова својства и улогу 

- праћење остварености 

исхода 

- усмена провера знања 

- писана провера знања 

Кључни појмови садржаја: 

Оксиди, киселине, базе, соли, хидролиза соли, раствори, концентрација раствора, рН вредност, угљоводоници, алкохоли, карбоксилне киселине, естри, масти и уља, 

уггљени хидрати, аминокиселине, протеини, ензими; 

Корелација са другим предметима: 

- Сировине у месарству 

- Исхрана људи 

- Операције и мерења у месарству 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Исхрана људи 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

− Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница; 

−  Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани; 

−  Оспособљавање ученика да утврди састав оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи; 

-       Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана. 

 

 

 

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. Хранљиве материје 8 • Стицање знања о 

хранљивим материјама и 

енергетској вредности 

животних намирница 

• Подела и врсте 

хранљивих материја и 

њихови извори 

• Енергетска вредност и 

енергетске потребе 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

2. Животне намирнице 12 • Стицање знања о 

животним намирницама 

биљног и животињског 

порекла 

• Подела и врсте 

намирница биљног 

порекла 

• Подела и врсте 

намирница 

животињског порекла 

• Органска храна – 

појам и 

карактеристике 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 

3. Правилна исхрана 15 • Стицање знања о 

принципима правилне 

исхране и  потребама у 

исхрани 

• разликује појмове 

хране и исхране и 

њихове улоге  

• објасни улогу 

• Усмено одговарање 

• Тестови знања 
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животних намирница у 

исхрани 

• наброји узроке и 

последице неправилне 

исхране 

• објасни најчешћа 

тровања храном 

• израчуна индекс 

ухрањености (БМИ) 

• објасни недостатке у 

сопственој исхрани 

• састави здрав оброк 

• састави дневни оброк 

Кључни појмови садржаја: 

Храњиве материје; Намирнице биљног и животинског порекла, Огранска храна; Принципи правилне исхране 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Сировине у пекарству, Сировине у месарству 
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Образовни профил: MEСАР 

Назив предмета: Операције и мерења у месарству 

Разред: Први 

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: 7O 35   105 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

 

− стицање знања о механичким, топлотним и дифузионим операцијама у месарству 

− оспособљавање  ученика да мери одређене физичке величине различитим инструментима 

− оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине 

 

 

 

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. 

 

Механичке операције у 

месарству 

 

       75 

 

Теорија: 

• Стицање знања о 

механичким 

операцијама и 

начинима рада уређаја 

за транспорт, мешање, 

ситњење и раздвајање 

фаза у месној 

индустрији 

 

 

 

 

 

 

 

Теорија: 

• наведе основне и изведене јединице SI 

система 

• користи основне и изведене јединице SI 

система у основним прорачунима 

• објасни врсте и карактеристике флуида 

• објасни карактеристике чврстог материјала 

• дефинише појам и јединице масе 

• дефинише појам и јединице запремине 

• дефинише густину и јединице за густину 

• дефинише притисак и јединице за притисак 

• дефинише проток и јединице за  проток 

• опише начине транспорта течности и гасова 

• опише начин транспорта чврстог материјала 

• објасни појмове  ситњења и степен ситњења 

• објасни принцип рада уређаја за ситњење који 

се користе у месарству 

 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 



 

1095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе: 

Оспособљавање ученика за 

мерење масе, запремине, 

густине, протока, нивоа и 

притиска и одређивање 

степена ситњења 

• објасни појам мешања материјала 

• опише начин рада мешалица које се користе у 

месној индустрији 

• разликује хетерогене системе 

• објасни начин рада машина и апарата за 

раздвајање фаза  (филтри, центрифуге и 

сепаратори) који се користе у технологији 

обраде и прераде меса 

 

 

Вежбе: 

• користи основне и изведене јединице SI 

система у основним прорачунима 

• прерачуна вредност  изражену у 

несистемским јединицама у системске 

јединице 

• преводи мање јединице у веће и обрнуто 

• мери масу  на техничкој и  аутоматској ваги 

• израчуна бруто и нето масу 

• разликује судове за мерење запремине 

• мери  запремину коришћењем одговарајућих 

судова 

• објасни начин рада уређаје за мерење 

притиска 

• измери величине атмосферског притиска и 

надпритиска коришћењем различитих 

инструмената (барометар, Бурдонов 

манометар) 

• објасни начин рада уређаја за мерења протока 

• мери запремински проток 

• објасни начин рада уређаја за мерење нивоа 

• мери  ниво 

• одређује степен ситњења 
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2. 

 

Топлотне и дифузионе 

операције у месарству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       30 

 

Теорија: 

• Стицање знања о 

топлотним и 

дифузионим 

операцијама и 

начинима рада уређаја 

за пренос топлоте, 

кондиционирање 

ваздуха и сушење у 

месној индустрији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе: 

Оспособљавање ученика за 

мерење температуре, 

влажности, брзине сушења 

и припрему раствора 

 

Теорија: 

• објасни појам топлоте 

• опише начине преноса топлоте 

• објасни принцип рада и примену уређаја за 

пренос топлоте у месној индустрији 

• дефинише појмове раствор, растварач, 

растворена супстанца 

• дефинише масени удео као начин 

изражавања концентрације раствора 

• објасни појам влажности ваздуха  и 

кондиционирање 

• објасни принцип рада и примену 

кондиционера у месарској  индустрији 

• објасни појам сушења и фазе сушења 

• опише начин сушења материјала 

• објасни принцип рада и примену сушница у  

месној индустрији 

 

Вежбе: 

• мери температуру различитим термометрима 

• израчуна масу растворене супстанце потребну 

за  припрему одређене количине раствора 

• припреми одређену количину раствора 

познате (масене) концентрације 

• мери релативну влажност ваздуха 

• мери влажност узорака 

• израчунава брзину сушења узорака 

•  

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања  

• тестове практичнох 

вештина 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

 - SI систем, флуиди, транспорт,ситњење, мешање, хетерогени системи, топлота, раствори, влажан ваздух,сушење 

Корелација са другим предметима: 

− Математика, Физика, Хемија, Сировине у месарству 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Сировине у месарству 

Разред: Први 

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 60 210 410 

Недељни фонд часова: 2 2  6 

Општи циљеви и задаци: 

− Стицање знања о особинама телесних ткива 

− Стицање знања о важећој законској регулативи и системима квалитета у месној индустрији  

− Стицање знања о хемијском саставу меса 

− Стицање знања о сензорним својствима меса 

− Стицање знања о важности квалитета сировина у месарству 

− Стицање знања о грађи тела и органа  животиња за клање 

− Стицање знања о деловима костура и мускулатуре животиња за клање 

− Стицање знања о органима утробе животиња за клање 

− Стицање знања о врстама, типовима, расaмa  и категоријaмa животиња за клање 

− Стицање знања о квалитету и здравственом стању  животиња за клање 

− Стицање знања о врстама зооноза  – инфективних и паразитарних 

− Стицање знања о начинима оценa  животињa за клање 

− Оспособљавање за рад у индустрији меса по важећој законској регулативи и системима квалитета 

− Оспособљавање за одређивање квалитета меса 

− Оспособљавање ученика да разликује делове костура и мускулатуре и  органе тела животиња за клање 

− Оспособљавање ученика да разликује  животиње за клање по врстама,  квалитету и здравственом стања 

 

 

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. 

 

ХТЗ, HACCP и Закон о 

безбедности хране у 

месарству 

 

        66 

 

• Оспособљавање 

ученика за рад у 

индустрији меса 

по важећој 

законској 

регулативи и 

 

• Теорија: 

• наведе Прописе о Хигијенско-техничкој 

заштити  при раду  у индустрији  меса 

• објасни принципе HACCP-а 

• знати постулате Закона о безбедности 

 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневнике вежби 

• дневнике практичног рада 
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системима 

квалитета 

 

хране  

•     објасни поступке дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације  

Вежбе: 

• примени све законом прописане мере 

хигијенско-техничке заштите 

• примени мере заштите и безбедности на 

раду 

• правилано ради и понаша се у лабораторији 

• очисти, опере и дезинфикује 

лабораторијски прибор, посуђе и радне 

површине 

Практична настава и настава у блоку: 

• обави санитарни преглед 

• примени  високи степен хигијене у свим 

сегментима рада 

• објасни поступке дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације у погонима 

индустрије меса и на одељењима меса у 

малопродајним објектима 

• примени мере заштите и безбедности на 

раду у индустрији меса и на одељењима 

меса у малопродајним објектима 

 

 

 

2. 

 

Грађа и особине 

телесних ткива 

животиња за клање 

 

      186 

 

•    Оспособљавање 

ученика за 

одређивање 

квалитета меса 

Теорија: 

• објасни хемијски састав меса 

• разликује сензорна својства меса 

• оцени квалитет меса као сировине 

• препозна промене и квар меса 
• разликује животињска ткива 

Вежбе: 

• одреди сензорна својства свих врста меса 

• одреди хемијских састав меса 

• одреди степен искрварења и водљикавости 

меса  

• препозна основна ткива на свежем месу 

• препозна основна ткива на хистолошким 

препаратима 

• докаже уквареност меса 

• одреди сензорна својства меса после 

 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневнике вежби 

• дневнике практичног рада 
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термичке обраде 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• разликује  животињска ткива 

• оцени  квалитет и свежину меса  на основу  

органолептичких особина 

• препозна промене и квар меса 

• створи слику о телесним ткивима  

посматрањем  хистолошких препарата  и 

посетом кланичним лабораторијама 

• примени високи степен хигијене у свим 

сегментима рада 

 

 

3. 

 

Грађа тела и органа 

животиња за клање 

 

      98 

 

• Оспособљавање 

ученика да 

разликује делове 

костура и 

мускулатуре и  

органе тела 

животиња за клање 

 

Теорија: 

• опише особине костура и мускулатуре  

• наведе кости главе, трупа и екстремитета 

• опише особине и поделу мишића 

• разликује органе утробе 

• објасни улогу нервног система, коже, 

жлезда са унутрашњим лучењем, крвног и 

лимфног система 

 

Практична настава и настава у блоку: 

 

• разликује анатомске делове животиња за 

клање 

• разликује  делове костура и мускулатуре 

• разликује органе утробе 

• препозна  жлезде са  унутрашњим лучењем, 

крвне и лимфне судове 

• примени  високи степен хигијене у свим 

сегментима рад 

 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневнике практичног рада 

 

4. 

 

Врсте, квалитет и 

здравствено стање  

животиња за клање 

 

      60 

 

 

• Оспособљавање 

ученика да разликује  

животиње за клање 

по врстама,  

квалитету и 

здравственом стању 

 

 

Теорија: 

• разликује врсте животиња за клање 

• разликује типове, расе и категорије 

животиња за клање 

• разликује зоонозе – инфективне и 

паразитарне 

• разлукије по изгледу здраве и болесне 

 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневнике практичног рада 
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животиње 

• објасни како се оцењују животиње за клање 

у живом стању 

Практична настава и настава у блоку: 

• разликује  врсте, типове, расе и категорије 

животиња за клање 

• разликује  зоонозе – инфективне и 

паразитарне 

• раликује  по изгледу  здраве и болесне 

животиње 

• оцени  животиње за клање у живом стању  

 

Кључни појмови садржаја: 

-Законска  регулатива  

- Квалитет меса, телесна ткива 

- Костур, мускулатура, унутрашњи органи, нервни систем, кожа, жлезде са унутрашњим лучењем, крвни и лимфни судови 

- Врсте, здравствено стање животиња 

Корелација са другим предметима: 

-  Хемија    

-  Исхрана људи  
 



 

1101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: МЕСАР 

Назив предмета:  ОБРАДА МЕСА 

Разред:  ДРУГИ 

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: 102  90 476 668 

Недељни фонд часова: 3   14 

Општи циљеви и задаци: 

 

 

− Стицање знања  о  начинима откупа и транспорта животиња за клање 

− Упознавање ученика  са структуром кланице  и начинима пријема животиња 

− Стицање знања о операцијама на линији клања : говеда, свиња, оваца и пернате живине 

− Овладавање вештинама   на линији клања животиња 

− Стицање знања о оцени квалитета меса 

− Стицање знања о хлађењу и смрзавању меса  

− Овладавање вештинама правилног расецања трупова на великопродајне и малопродајне делове, искоштавање и категоризацију 

− Овладавање вештинама производње производа од меса -  ћевапчићи, пљескавице, хамбургери, роловано, пуњено, маринирано месо, ... 

− Стицање знања о значају правилног излагања, аранжирања,  декларисања,  паковања и  продаје  меса и  производа од меса уз примену добре хигијенске 

праксе 
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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. Откуп и транспорт 

животиња за клање 

23 • Упознавање  са начинима 

откупa животиња за клање, 

начинима транспортa 

животиња за клање, 

начинимa  припреме 

животиња за 

транспорт,утовар и истовар 

животиња за клање 

• Примена Закона о 

добробити животиња 

Теорија: 

• наведе начине откупа животиња за 

клање 

• наведе  начине транспорта  

животиња за клање 

• наведе  начине  припреме 

животиња за транспорт 

• дефинише губитке током  

транспорта 

• објасни утовар и истовар 

животиња за клање 

објасни важност примене знати 

важност примене Закона о добробити 

животиња 

Практична и настава у блоку: 

• разликује поједине начине откупа  

животиња за клање 

• разликује поједине начине  

транспорта и превозних средстава 

животиња за клање 

• утовара и истовара животиња за 

клање 

• примењује стандарде хигијене у 

свим сегментима рада 

• израчунава кало транспорта 

• примењује Закон о добробити 

животиња 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневнике практичног рада 



 

1103 

 

 

 

 

 

2. Кланице - пријем  и 

припрема животиња за 

клање 

57  

• Упознавање са 

структуром 

кланица и 

начинима пријема 

животиња 

• Стицање знања о  

поступцима са 

животињама пре 

клања 

Теорија: 

• дефинише и наброји  врсте и типове 

кланица 

• прими  и смести животиње у сточни 

депо 

• објасни поступак са животињама у 

сточном депоу 

правилно  припреми  животиње за 

клање 

Практична настава и настава у блоку: 

• влада вештинама  за рад  са 

животињама  за време пријема на 

пријемној рампи 

• влада вештинама  за рад  са 

животињама  пре клања 

• примењује  прописима предвиђене  

хигијенско-техничке заштитне мере  и 

заштите на раду у кланици 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

дневнике практичног рада  
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3. 

Операције на линији 

клања 

177  

• Усвајање знања о 

операцијама  на 

линијама  клања 

животиња, 

овладавање 

вештинама клања  и 

обраде, 

примењујући 

хигијенске норме 

Теорија: 

• објасни поступке на линији клања 

животиња  

• објасни поступке обраде органа и  

делове трупа 

Практична настава и настава у блоку: 

• ради  у свим операцијама на линији 

клања говеда 

• ради  у свим операцијама на линији 

клања свиња 

• ради  у свим операцијама на линији 

клања оваца 

• ради  у свим операцијама на линији 

клања пернате живине 

• разврста и обради органе и делове трупа 

 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневнике практичног рада 

4. 

Оцена квалитета и 

основне каректеристике 

меса 

57  

• Оспособљавање 

ученика да оцени 

квалитет меса 

Теорија: 

• наведе  основне карактеристике меса 

• дефинише органолептичке особине 

меса 

• разликује  и дефинише биохемијске 

промене у месу пре и после  клања 

Практична настава и настава у блоку: 

• разликује основне карактеристике меса 

• оцени квалитет меса на основу 

органолептичких особина меса 

• препозна  биохемијске промене у месу 

после клања 

• препозна  промене на месу после клања 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневнике практичног рада 
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5. 

Хлађење и смрзавање 

меса 

57  

• Упознавање са 

начинима 

конзервисања меса 

 - хлађењем 

- смрзавањем  

Теорија: 

• објасни  примену ниских температура у 

конзервисању меса 

• објасни конзервисање меса хлађењем  

• објасни конзервисање меса смрзавањем 

Практична настава и настава у блоку: 

• конзервише месо методом хлађења и  

смрзавања 

• препозна неповоњне промене у месу 

током хлађења и смрзавања 

 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

дневнике практичног рада 
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7. 

Производња производа 

од меса ( ћевапчићи, 

пљескавице, хамбургери, 

роловано, пуњено, 

маринирано месо, ...) 

63   

• Стицање знања о начинима 

уситњавања и обликовања 

меса, врстама, начинима и 

техникама прављења 

специјално обрађеног меса – 

полуприпремњених јела од 

свежег меса, роловано, 

пуњено, маринирано, ражњић 

... у складу са захтевима 

тржишта 

 

Теорија: 

• наведе начине уситњавања и 

обликовања уситњеног меса 

• наведе  рецептуре за припрему 

ћевапчића, пљескавица, 

хамбургера, кобасица за печење 

• објасни  начине и технике 

прављења специјално обрађеног 

меса – полуприпремњених јела од 

свежег меса, роловано, пуњено, у 

декор зачинима, маринирано, 

ражњићи, ...  

• наведе  нормативе и законске 

прописе 

• разликује прибор и машине 

потребне за рад 

• објасни  кулинарску намену тих 

производа 

• наведе  услове које морају да 

испуњавају поједине групе ових 

производа по Правилнику о 

квалитету  и другим захтевима за 

производе од меса 

Практична настава и настава у 

блоку 

• расеца трупове свиња и говеда на 

основне великопродајне делове  

• категорише и  врши искоштавање 

трупова свиња и говеда 

• разврста  исечене делове трупова 

свиња и говеда 

• категорише добијене делове и 

изврши њихово искоштавање 

(конфекционирање) 

• расеца – конфекционира месо 

пернате живине 

 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

дневнике практичног рада 

8. 
Излагање, аранжирање,  

декларисање,  паковање 

и  продаја меса и 

производа од меса  

57 • Стицање знања о врстама 

деликатеса од меса - 

прерађевина од меса, излагање  

и аранжирање према врстама и 

категоријама у расхладним 

Теорија: 

• објасни  поступак правилног 

излагања свежег меса врстама по 

врстама меса и категоријама у 

расхладним витринама 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 
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витринама, начинима 

презентације и продаје 
• објасни  поступак правилног 

излагања производа од меса  по 

врстама у расхладним витринама 

• наведе редослед излагања 

• објасни  поступак  обележавања 

категорија меса и декларисања 

изложених производа од меса 

објасни  значај аранжирања – 

естетског и визуелног ефекта  

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

дневнике практичног рада 

Кључни појмови садржаја: 

 

Транспорт , Откуп , Губитци , Кланице , клање , операције, хлађење,смрзавање, 

 малопродајни комади ,обликовано месо, излагање, Правилник 

Корелација са другим предметима: 

- Операције и мерења у месарству 

- Исхрана људи 

- Сировине у месарству 

- Објекти и опрема у месарству 

- Здравствена безбедност хране 

- Прерада меса 

- Тржиште и промет меса 

-  Предузетништво 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

Разред: 

Други 

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: 68 34   102 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

 Стицање знања о значају хигијене  уз примену HACCP-а и микробиолошкој контроли  

− Стицање знања о морфолошким и физиолошким карактеристикама микроорганизама; 

− Стицање знања о утицају еколошких чинилаца на динамику раста микроорганизама; 

− Стицање знања о микрорганизмима у месарству 

− Оспособљавање за прање лабораторијског посуђа и прибора уз примену хигијенских норми и руковање микроскопом и разликовање препарата 

− Оспособљаваље ученика да разликује утицај физичких и хемијских фактора на микроорганизме 

−   Оспособљавање ученика да издвоји чисте културе  и  узимање бриса 

 

 

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 хигијене 14 часова 

• Стицање знања о 

значају хигијене, 

микробиолошке 

контроле 

производње и 

готових производа 

уз примену 

хигијенских норми 

• наведе мере личне хигијене, хигијене радног места и 

просторија 

• дефинише основне законе добре хигијенске праксе 

• објасни  правилно одлагање различитих врста отпада 

• наведе микробиолошке норме сировина и производа  

• користи микробиолошко посуђе и прибор у  

• микробиолошкој лабораторији под     

• одговарајућим хигијенским условима 

• опере правилно  лабораторијско посуђе и прибор 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

тестове практичних вештина 

2. Морфолошке и 

физиолошке 

карактеристике 

микроорганизама 

30 часова 

• Стицање знања о 

морфолошким и 

физиолошким 

карактеристикама 

• објасни  улогу и значај микроорганизама  

• дефинише грађу прокариотске и еукариотске      ћелије и 

њихов хемијски састав; 

• опише  морфолошке и физиолошке  карактеристике 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 
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микроорганизама и 

разликовање 

препарата 

 

микроорганизама 

 

• рукује микроскопом 

разликује микроскопске препарате 

тестове практичних вештина 

3. 

Утицај 

спољашњих 

чинилаца на 

микроорганизме 

36 часова 

• Стицање знања о 

утицају 

спољашњих 

чинилаца на 

динамику раста 

микроорганизама 

• објасни  утицај спољашних чинлаца  на раст и 

размножавање микроорганизама 

• опише поступке уништавања појединих  

• микроорганизама 

• припреми различите врсте хранљивих подлога и  

• начине засејавања 

• одреди карактеристике пораста микроорганизама на 

различитим хранљивим подлогама 

• прати  утицај различитих спољашњих чинилаца на 

микроорганизме 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

тестове практичних вештина 

4. Патогене 

бактерије, токсини, 

паразити, вируси у 

месу и 

производима од 

меса 

22 часа    

• Стицање знања о 

узрочницима 

хигијенске 

неисправности меса 

и производа од 

меса, биолошким и 

хемијским 

опасностима по 

HACCP-у 

• Стицање знања о 

алиментарној 

инфекцији, 

интоксикацији и 

токсикоинфекцији 

• провери присутност микроорганизама у околној 

средини и производима 

• идентификује дефинише узроке хигијенске 

неисправности меса 

• дефинише биолошке опасности по HACCP-у (патогене 

бактерије и њихови токсини, паразити, биогени амини у 

месу и производима од меса, вируси ...) 

• дефинише хемијске агенсе и токсине по HACCP-у   

• дефинише појмове: алиментарна инфекција, 

интоксикација и токсикоинфекција биолошке ризике 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

Кључни појмови садржаја:  

Микроорганизми, НАССР  

Корелација са другим предметима:  

− Сировине у месарству, Исхрана људи, Обрада меса, Објекти и опрема у месарству, Прерада меса 
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Образовни профил: Mесар 

Назив предмета: Објекти и опрема у месарству 

Разред: Други 

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: 68 / / / 68 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

– -Стицање знања о условима за изградњу занатских и индустријских објеката 

– Стицање знања о унутрашњем уређењу објекта 

– Стицање знања о правилном коришћењу опреме и прибора 

– Стицање знања о уређењу месарске радње 

– Стицање знања о доброј хигијенској и произвођачкој пракси 

 

 

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. 

 

Услови за изградњу, 

круг, распоред зграда и 

општи услови 

унутрашњег уређења 

 

       14 
 

• Упознавање са стандардима који се 

односе на уређење круга објекта и 

распоред зграда  

• Стицање знања о значаја 

унутрашњег уређења просторија са 

аспекта одржавања хигијене 

радног простора 

 

 

 

 

наведе основне делове потребне за 

изградњу објекта 

• објасни  начин на који се уређује круг и 

распоређују зграде у кругу 

• наведе основне захтеве добре 

произвођачке праксе  

• опише како треба да буду уређене 

просторије 

• објасни значај уређења просторија у 

производном процесу за спровођење 

операција на хигијенски начин 

    праћење остварености 

исхода 

    тестове знања 
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2. 

 

Уређење, опрема и 

прибор линије клања и 

примарне обраде меса 

 

   22 
      Стицање знања о стандардима 

уређења одељења за клање и 

примарну обраду уз одговарајуће 

хигијенске норме 

• Упознавање ученика са опремом и 

прибором који се користи на 

линији клања и обраде и контрола 

хигијене 

 

       наведе специфичне услове за 

уређење одељења за клање и примарну 

обраду 

• идентификује критичне контролне тачке 

у одељењу за клање 

• користи опрему и прибор на линији 

клања и обраде трупова 

одржава прибор и опрему у складу са 

HACCP-ом 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

3. 

 

Уређење, опрема и 

прибор   одељења за 

прераду меса 

 

    22 
Стицање знања о стандардима 

уређења појединих просторија у 

одељењу за прераду меса и 

контрола хигијене 

• Стицање знања о опреми која се 

користи у појединим одељењима 

за прераду меса са основама 

HACCP-а 

наведе специфични захтеви који се 

односе на уређење просторија у одељењу 

за прераду меса 

• примени добру произвођачку праксу 

• користи опрему и прибор у преради меса 

• објасни како се одржава прибор и опрема 

(примена HACCP-а) 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

4. 

 

Уређење одељења за 

продају меса и месарске 

радње 

 

      10 
 

• Стицање знања о начину  уређења, 

опреми и прибору у месарској 

радњи са применом HACCP-а 

 

 

објасни  како се уређује оделења за 

продају меса 

• зна како се уређује месарска радња 

• објасни  како се правилно користи 

опрема и прибор у месарској радњи и 

како се одржавају , (HACCP) 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

Кључни појмови садржаја: 

      Просторије,одељења, уређење, опрема, прибор, НАССР 

Корелација са другим предметима: 

− Сировине у месарству 

− Операције и мерења у месарству 

− Здравствена безбедност хране 

− Обрада меса 

− Прерада меса 
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Образовни профил: MЕСАР 

Назив предмета: Прерада меса 

Разред: 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: 90 / 120 420 630 

Недељни фонд часова: 3 / / 14 

Општи циљеви и задаци: 

 

−  Оспособљавање ученика за израду  производа од меса  уз максималну примену  мера хигијенско-техничке заштите (HACCP) 

− Рационално коришћење сировина уз што бољу уштеду енергије 

− Практично оспособљавање  за самосталан рад на преради  меса 

− Оспособљавање ученика да  знања из предмета  Објекти и опрема  у  месарству примене у  практичном 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. 

 

Методе конзервисања 

 

         69 

 

• Стицање знања и вештина 

прераде меса  примењујући  

висок степен  мера хигијенско-

техничке  заштите, HACCP 

принципа и Закона о 

безбедности хране  

• Стицање знања о принципима и 

начинима конзервисања меса 

(сољење и саламурење, 

димљење и сушење,  

      дејством високих                                                                                      

     температура) 

 

 

 

 

Теорија: 

• објасни  принципе и начине конзервисања меса 

• објасни  значај сољења и саламурења меса као 

и дејство соли и саламуре на месо 

• објасни значај димљења и сушења меса, као и 

њихово дејство на месо 

• објасни  значај и начине конзервисања меса 

дејством високих температура, као и њихово 

дејство на месо 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• усоли и усаламури месо 

• одими и осуши месо 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• примени  пастеризацију, стерилизацију и 

остале начине конзервисање меса дејством 

високих температура 

• током прераде меса да примени и поштује 

висок степен мера хигијенско-техничке 

заштите, HACCP принципа и Закона о 

безбедности хране 

 

2. 

 

Помоћне сировине у 

преради меса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      40 

 

• Стицање знања  о помоћним 

сировинама које се користе 

код прераде меса, важности  

правилног коришћења  

додатних састојака , адитива 

и зачина 

• Стицање знања о врстама и 

начину примене природних 

и вештачких омотача 

 

Теорија: 

• изабере и искористи препоручене додатне 

састојке, адитиве и зачине 

• објасни зашто се додају и какво дејство имају 

додатни састојци, адитиви и зачини на месо 

• објасни који се природни и вештачки омотачи 

користе у производњи кобасица 

• познаје  законску регулативу правилне 

примене адитива 

Практична настава и настава у блоку: 

• одабере,  измери и примени помоћне сировине  

по  одговарајућој рецептури 

• одабере и припреми природне или вештачке 

омотаче за пуњење 

• примени законску регулативу за адитиве 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневник практичног рада 

 

3. 

 

Производња кобасица 

 

      183 

 

• Стицање знања  о  избору 

сировина, процесима обраде 

и осталим фазама рада у 

производњи кобасица,  

врстама кобасица 

• Стицање знања о условима 

које по Правилнику  морају 

да испуњавају поједине 

групе кобасица 

• Овладавање знањима и 

вештинама  на линијама  

производње различитих 

 

Теорија: 

• изабере сировине, процесе обраде и остале 

фазе рада у производњи кобасица 

• разликује  врсте кобасица 

• објасни карактеристике појединих група 

кобасица 

• објасни категоризацију меса и масног ткива за 

кобасичарске производе 

• објасни технолошки процес производње :  

куваних, барених, ферментисаних и свежих 

кобасица 

• разликује  грешке и мане готових производа 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневник практичног рада 
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врста кобасица • дефинише услове које по Правилнику  о 

квалитету  и другим захтевима за производе од 

меса, морају да испуњавају поједине групе 

кобасица 

Практична настава и настава у блоку: 

• одабере, обради и  категорише  месо и масно 

ткиво за кобасичарске производе  

• прави различите  врсте кобасица у 

технолошком  процесу  производње 

• произведе кобасице – направи надев, пуни, 

парује, качи, ... 

• препозна мане и грешке у производњи и код  

готових производа и отклони их 

 

4. 

 

Производња 

сувомеснатих и 

димљених производа и 

сланине 

 

     149 

 

• Стицање знања о врстама и 

карактеристикама 

сувомеснатих и димљених 

производа 

• Стицање знања о 

производњи  сувомеснатих  

и димњених производа 

• Стицање знања о условима 

које по Правилнику  морају 

да испуњавају сувомеснати 

и димљени производи 

• Стицање знања о 

карактеристикама и врстама 

сланине 

• Стицање  знања  о 

производњи  сланина 

• Стицање знања о условима 

које по Правилнику  морају 

да испуњавају поједине 

групе сланина 

• Савладавање  вештина  у 

производњи сувомеснатих 

производа и  сланине 

Теорија 

• наведе  карактеристике  и врсте сувомеснатих 

и димљених производа  

• објасни  технолошки процес производње 

сувомеснатих и димљених производа   

• дефинише услове које по Правилнику о 

квалитету  и другим захтевима за производе од 

меса морају да испуњавају сувомеснати и 

димљени производи 

• наведе  основне карактеристике  и поделу 

сланине 

• објасни  технолошки процес производње 

сланине 

• дефинише услове које по Правилнику о 

квалитету  и другим захтевима за производе од 

меса   морају да испуњавају поједине групе 

сланина 

 

  Практична настава и настава у блоку: 

• учествује  у одабиру и обради сировине 

• учествује  у  технолошком  процесу  

производње сувомеснатих и  димљених  

производа 

• учествује  у технолошком  процесу  

производње сланине 

• декларише и  лагерује готове производе 

• препозна мане и грешке у производњи и код 

готових производа и отклони их 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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5. 

 

Производња масти 

 

63 

 

 

• Стицање знања  о  

класирању  и припреми 

масног ткива  за топљење и  

топљење 

• Стицање знања  о издвајању 

и пресовању чварака 

• Стицање знања о обради 

масти 

• Стицање знања о значају 

правилног складиштења 

масти 

 

Теорија 

• објасни  класирање и  припрему масног ткива 

за топљење 

• објасни  топљење  масти  сувим и влажним 

поступком  и добијање чварака 

• опише  обраду и складиштење масти 

• наведе промене масти приликом складиштења 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• обави класирање  и  припрему масног ткива  за 

топљење 

• обави топљење масног ткива  и добије чварке 

• обради и ускладишти маст  

• процени промене масти током складиштења 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

 

6. 

 

Производња конзерви и 

готових јела 

 

       40 

 

• Стицање знања о врстама 

конзерви и готових јела и 

технолошком процесу 

производње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорија: 

• разликује врсте конзерви и готових јела   

• објасни  технолошки процес производње 

конзерви и готових јела 

Практична настава и настава у блоку: 

• одабере сировину за производњу конзерви, 

према технолошкој шеми и рецептури 

• примени рецептуру за  производњу конзерви и 

готових јела у  технолошком процесу 

производње 

• примењује високи степен хигијене и заштите 

на раду у свим сегментима рада 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

 

7. 

 

Амбалажни материјали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    40 

 

• Стицање  знања о врстама 

амбалажног материјала и 

начинима паковања меса и 

производа од меса 

Теорија: 

• наведе  врсте  и карактеристике амбалажног 

материјала 

• наведе  врсте и  начине паковања меса,  

производа од меса и прерађевина од меса 

• наведе предности паковања у модификованој 

атмосфери и вакууму 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• изврши контролу исправности амбалажног 

материјала 

• одабере одговарајући амбалажни материјал  

• ради на машинама за паковање меса и 

производа од меса 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• преконтролише квалитет паковања 

 

 

8. 

 

Излагање, аранжирање, 

паковање и продаја 

прерађевина од меса 

 

      46 

 

• Стицање знања о врстама 

деликатеса од меса - 

прерађевина од меса, излагање  

и аранжирање према врстама и 

категоријама у расхладним 

витринама, начинима 

презентације и продаје 

Теорија: 

• објасни  поступак правилног излагања и 

декларисања деликатеса од меса – прерађевина 

од меса према врстама и категоријама у 

расхладним витринама 

• објасни  поступак  обележавања изложених 

производа – кобасица, сланине, димљених и 

сувомеснатих производа 

• наведе  значај аранжирања – естетског и 

визуелног ефекта 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• разврста деликатес – прерађевине од меса по 

врстама и категоријама, по произвођачима 

• аранжира изложено и да га правилно обележи 

• допуњава расхладну витрину у току рада и 

лагерује вишкове 

• одложи и упакује начете комаде  

• презентује производе  

• примењује високи степен хигијене у свим 

сегментима рада 

 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

Кључни појмови садржаја: 

  -Конзервисање, помоћне сировине, кобасице, сувомеснати и димљени производи , сланина,  маст, конзерве , готова јела, амбалажа,   

    аранжирање, излагање, паковање, продаја 

Корелација са другим предметима: 

- Операције и мерења у месарству 

- Исхрана људи 

- Сировине у месарству 

- Објекти и опрема у месарству 

- Здравствена безбедност хране 

- Обрада меса 

- Тржиште и промет меса 

- Предузетништво 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Тржиште и промет меса 

Разред: 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: 60 / / / 60 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о правилном пријему, сладиштењу меса и прерађевина од меса и вођењу пратеће документације 

– Стицање знања о врстама меса и прерађевина од меса у промету 

– Стицање знања о начинима припреме меса, производа  и прерађевине од меса за продају  

– Стицање знања о начинима излагања, аранжирања, декларисања, ... 

– Стицање знања о значају одабира амбалаже, мерењу, паковању, вођењу документације по HACCP-у 

– Стицање знања о профилима и врстама  потрошача и о примени одговарајућег  кодекса понашања 

– Стицање знања о значају правилне комуникације и односа са потрошачем - примена вербалне и невербалне комуникације, доброг маркетинга 

– Примена стандарда и законске регулативе о квалитету меса, производа и прерађевина од меса у промету 

– Примена принципа добре хигијенска праксе у процесу рада 

 

 

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. Пријем, складиштење и 

припрема меса, 

производа и 

прерађевина од меса за 

продају 

30 • Развијање код ученика 

свести и ширење знања битне 

за савладавање стручних 

садржаја током образовања, те 

примена ових знања у 

различитим ситуацијама током 

обављања послова у занимању 

месар 

• Примена стечених 

знања код пријема, расецања, 

категорисања, начина 

кулинарске  обраде меса, 

производни програм и 

квалитет производа, његова 

• прими и правилно складишти месо и 

прерађевине од меса по пратећој документацији 

• разликује  врсте говеђег, свињског и 

овчијег меса у промету 

• разликује  врсте меса пернате живине у 

промету 

• расеца, искости, конфекционира и 

категорише све врсте меса у промету 

• исече, уситни и обликује месо за 

кулинарску употребу 

• исече, упакује, обележи, изложи месо и  

прерађевине од меса у модификованој 

атмосфери 

• рукује машинама за расецање, 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 
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својства, промоција и 

маркетинга 

уситњавање, мешање, обликовање, ... меса 

• одабере амбалажни материјал, измери, 

декларише, упакује месо и производе од меса 

• изложи, аранжира, декларише, води 

документацију по  HACCP-у 

• примени принципе добре хигијенске 

праксе у свим сегментима рада 

2. Продаја меса, 

производа и 

прерађевина од меса 

30 • Стицање знања о 

профилима потрошача, 

кодексу понашања,  важности 

познавања тржишта и 

маркетинга, сугеативној 

продаји, примени законских 

прописа и надлежности 

инспекција, ... 

• Стицање знања о 

излагању и аранжирању 

витрина уз примену HACCP-а 

промоција и маркетинга, 

формирања цена 

• препозна поједине профиле и врсте 

потрошача и примени одговарајући кодекс 

понашања 

• успостави правилну комуникацију и 

однос са потрошачем 

• примени вербалну  и невербалну 

комуникацију, као и да објасни значај 

сугестивне продаје 

• примени стандарде о квалитету меса, 

производа и прерађевина од меса 

• изложи, аранжира, декларише објасни 

начине кулинарске – термичке обраде меса 

• објасни  значај, вештине паковања и 

декларисања ( EAN-систем нумерисања) 

• наведе законску регулативу и 

надлежност свих инспекција у промету меса 

• обезбеди и сачува хигијенску 

исправност производа 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

Кључни појмови садржаја: 

Месо, производи од меса, тржиште, продаја, цена, ХАЦЦП 

Корелација са другим предметима: 

 Сировине у месарству 

 Исхрана људи 

 Здравствена безбедност хране 

 Обрада меса 

 Објекти и опрема у месарству 

 Прерада меса 

 Предузетништво 
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 Месар 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Разред: 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:  60   60 

Недељни фонд часова:  2   

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења. 

- Развијање основе за континуирано учење. 

- Оспособљавање за активно тражење посла. 

- Развој одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

 

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. 
Предузетништво и 

предузетник  

 

8 -Развијање пословних и предузетничких 

знања и вештина 

-  Развијање пословног и предузетничког 

начина мишљења. 

- Развијање свести о сопственим знањима 

и способностима и даљој 

професионалној оријентацији.         

 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост и 

предузетништво; 

Писање сопственог бизнис 

плана. 

2. 
Развијање и процена  

пословних идеја, 

маркетинг план 

 

16 • оспособљавање за израду плана 

пословања фирме; 

 • мултидисциплинарни приступ и 

оријентација према пракси 

• примени креативне технике 

селекције и вредновања пословних 

идеја;  

• препозна садржај и значај бизнис 

плана;  

• самостално изради маркетинг план у 

припреми бизнис плана 

Писање сопственог маркетзинг 

плана. 
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3. 
Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

 

18 • развијање свести о сопственим 

знањима и способностима и даљој 

професионалној оријентацији; 

 • оспособљавање за активно 

тражење посла (запошљавање и 

самозапошљавање);  

• развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења; 

• увиђа значај информационих 

технологија за савремено пословање; • 

схвати важност непрекидног 

иновирања производа или услуга; 

• самостално сачини или попуни 

основну пословну документацију 

Самостална регистрација 

предузећа у АПР-у. 

4. Економија пословања, 

финасијски план 

 

10 • развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина, 

понашања; 

• развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења; 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

 • направи разлику између прихода и 

расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру;  

• наведе могуће начине финансирања 

сосптвене делатности; 

Самостална израда 

финансијског плана 

5. Самостални ученички 

пројекат израде и 

презентације сопственог 

бизнис плана 

8 : Развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина и 

понашања. 

  Развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења. 

  Мултидисциплинарни приступ и 

оријентација на праксу. 

• самостално или уз помоћ наставника 

повеже све уређене делове бизнис 

плана;  

• изради коначан (једноставан) бизнис 

план за сопствену бизнис идеју;  

• презентује бизнис план у оквиру 

јавног часа из предмета 

Сопствени бизнис план 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 7 Подстицањ ученика ка 

међусобно упознавање 

Подстинање ученика да 

сагледају међусобне 

сличмости и разлике и 

уваже их 

Анализира своје особине и уме да их 

представи другима 

Препозна, анализира сличности и разлике унутар групе 

Прихвата друге ученика и уважава њихову различитост 

Препозна предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију по различитим основама . 

препозна последице постојања нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, предрасуда 

 
Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на 

постављене задатке 
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2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

7 • Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију у групи 

Искаже.образложи и браки мишљење аргументима 

Активнослуша 

Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин. 

уважавајући мишљење другихРазговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и заинтересованости 

ученика, редовност похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

Објасни разлику између дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине настанка г.часина у 

свакодневној комуникацији и објасни поспедице које 

изазивају гласине 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

21 Оспособљавање 

ученика за рад у 

групи/тиму и 

међусобну сарадњу 

Подстицање ученика 

дасукобе рсшавају на 

конструктиван иачин и 

да иабегавју сукобе 

Оспособљавање 

ученика да препозна 

примере насиље у 

својој средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености групног/тимског рала 

Учествујеу доношењу групних одлука Разликје могуће 

облике учешћа младпх Објасни потрбу,важност 

партииипације младих 

Објасни степене и обликеучешћа младих у сакодневном 

животу 

Објасни разлоге.ток и последице сукоба 

Објасни ефекте конфликта наток комуникације 

Уочи факторе којн 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 еукобу. 

Образложи предности конструктивног начине решавања 

сукоба 

Објасни значај посредовања у сукобу 

Препозна и објасни врсте насиља 

Детектује,акализира узроке насиља (у својој средини, 

међу вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља . из  

позииије жртве насиља и из позиције посматрача 

Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на 

постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност 

 Корелација са другим предметима: 

Историја; Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 34    34 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета; 

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката 

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

16 У познавање ученика са 

врстама права и природом 

(универзалност, целовитост, 

недељивост) 

У познавање ученика са 

нчинима и механизмима 

заштите права- 

међународним и домаћим 

документима која гарантују 

остваривање и заштиту права 

сваком појединиа 

Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права али и права 

• Објасии значење и смисао 

људских права 

• Разликује врсте људских нрава 

(линна, лолитичка, 

социјалноекономскал културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос 

права и одговорности 

Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права 

Објасни универзалност и 

развојностљудских права 

Објашњава потребу посебне заштите 

гграиа детета 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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других људи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проналази примере и показатеље 

остваривања и кршења л>удских 

праваа 

Процеми положај појединца и 

друштвеиих група, са аспекта 

људских права 

Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права 

Анализира и тумачи основна 

међунар и домаћа докуменга из 

области људских права 

Објасни улогу најзначајнијих 

институција и процедуре заштите 

људских права 

Објасни улогу појединца и група у 

заштити људских права 

2. Планирање и извођење 

акције 

18 Подстииање ученика на 

активну партиципацију у 

животу школе 

Развијање вештина 

планирања акције 

 

Идентифнкује проблеме у својој 

локалној заједници/ школи 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже активкости и дискутује о 

њима са осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише цилеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и 

оцењује их 

 

 Представи,путем јавне 

презентације,нацрт акције и 

резултате акције. 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

 

 

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. Демократија и политика 4 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије 

и институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља 

власти у демократији 

Објасни појмоведемократија, политика, 

власт, грађански живот 

Објасни  разлике демокрацког од 

недемокрацкст начина одпучивања 

Објасни разлике непосредие од посредне 

демократије 

Анализира различите начине ограничавања 

власти 

Разликује надлежности законодавне,извршне 

и судске власти 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, 

остварене сарадње и 

узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене 

задатке 
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2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом 

локалне самоуправе 

Сагледавање улоге и 

каракгеристика цивилног 

друштва у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка 

 

Објасни значај поштовања закона у 

демократској држави 

 

Објасни улогу локалне самоуправе и послове 

којима се бави 

 

Објасни карактеристике и улогу цивилног 

друштва 

Детектује могућности утицаја грађана на 

власт, правни н политичи систем (различите 

форме грађанског удруживања, ратличите 

форме грађанских ининнјатива и акција ) 

Детектује н анализира факторе који/ ометају/ 

подстичу демократски развој друштва 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, 

остварене сарадње и 

узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене 

задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са 

суштином грађанских, 

политичких права и правом 

на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа 

грађана у демократском 

друштву 

Објасни појам људских права 

Наведе врсте људских права и објаснн њихов 

садржај 

Детектују примере поштовања/кршења 

људских правау актуелним медијима 

Објасни улогу појединца у заштити и 

оствариању људских права 

Објасни појам грађанска иницијатива 

Наведе надленсности општине и послове 

којима се бави 

Раликује формалну од нефомалне 

ииицијативе 

Објасни форму и садржај формаглног 

предпога грађанске иницијативе 

Објасни структуру, функционисање, правила 

, процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све процедуре у 

процесу доношења одлука на предлог 

грађана 

Објасни појам. карактеристике, улогу и врсте 

удруживања грађана 

Идентификује и анализира активности и 

акције удружења грађана у својој локалној 

заједници. 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, 

остварене сарадње и 

узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене 

задатке 
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4. Планирање конкретне 

акције 

6 Подстицање и оспособљава 

за планирање заједничких 

акција и пројеката у локалној 

заједници 

Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници 

Анализира изабране проблеме, изучава их 

Предлаже акгивности и днскутује о њимаа са 

осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука 

Формулише циљеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује их 

Представи,путем јавне презентаиију.нацрт 

акције и резултате акције 

 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, 

остварене сарадње и 

узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене 

задатке 

 

5. Свет професионалног 

образовања и рада 

4 Да ученик разуме важност 

дефинисања циљева и 

планирање каријере 

 

Развијање вештине тражења 

информација значајних за 

професионално образовање и 

укључивање у свет рада 

 

 

 

Оснаживање ученика  да 

поставља циљеве личног 

развоја и планира свој развој 

Поставља циљеве личног развоја и планира 

свој развој 

 

Анализира сопствене вештине, способности, 

особине значајне за даљи професионални 

развој 

Разговор; усмено излагање ученика на задате 

теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 

 

Напише личну радну биографију 

Представи своје личне карактеристике 

приликом разговора са послодавцем 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет 

и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и 

културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу 

са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 

 

 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје 

којима ће се бавити 

православни катихизис 

у току 1. године 

срдњошколског или 

гимназијског 

образовања 

- Моћи да уочи какво 

предзнање има из 

Православног 

катихизиса 

- Бити мотивисан да 

похађа наставу 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 
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православног 

катихизиза 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Бог Откривења 6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно 

настала, нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да 

је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним 

текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се односи 

на предмете и познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког знања;  

- Упознати ученике са примерима 

вере и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање као 

лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

- увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

- препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи 

личним животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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- посматрање понашања ученика  

4. Хришћанин – човек 

Цркве 

8 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као 

благодатне заједнице Бога и верних 

која се остварује у светој 

Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој 

остварује пуноћа заједнице са 

Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан 

конкретне литургијске 

заједнице;  

- опише живот парохијске 

заједнице;  

- објасни у основним цртама  да 

се учешћем у литургијском 

сабрању ступа на пут 

богопознања;  

- продискутује о православном 

схватању Цркве;  

- схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

8 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве.  

 

- именује различите књиге 

Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог 

Писма садржи у 

богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим Писмом;  

- моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог 

Завета;  

- моћи да закључи да је Свето 

Писмо књига Цркве, а не 

појединца.  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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6. Хришћански живот 5 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом 

у Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и црквеног 

Предања и правилно доживљавање 

православног етоса који извире из 

литургијског начина постојања 

људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање 

ученицима да је човек биће смисла;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

- увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

-  уочи да светост живота није 

могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани 

да буду свети;  

-  уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Ликовна култура 4. Грађанско вапитање 5.Социологија 6.Филозофија 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 34 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном 

и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

начином реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања стекли 

и какве ставове усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 2. године средњошколског 

или гимназијског образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  
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Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Стварање света и човека 7 -Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни Бог 

који слободно из љубави ствара 

свет;  

- Развијање свести код ученика о 

стварању човека по „икони и 

подобију Божјем“, односно као 

слободне личности способне за 

љубав према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све што је 

у њему, створено за вечност, да 

буде причасник вечног Божјег 

живота;  

- Предочити ученицима чињеницу 

да је човек од Бога призван да 

управља целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у тој 

заједници обожи и човек и свет.  

 

- интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-  објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије 

Бога зато што је способан за 

заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет 

са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим;  

- буде подстакнут да просуђује 

о смислу постојања човека и 

света;  

-  разликује особености 

створеног и нествореног;  

-  развија одговорност за 

сопствени живот и живот 

других;  

-  преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према 

творевини Божјој.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељски грех 8  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског греха 

на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) састоји у 

одвајању човека и света од Бога;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да спасење као 

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење;  

-буде подстакнут да се 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 
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превазилажење смрти и задобијање 

вечног живота, јесте повратак у 

заједницу с Богом.  

 

 

 

 

одговорније односи према 

природи;  

-стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје 

спасење.  

 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

-Омогућити ученицима да стекну 

знање о историјском току 

остварења Божјег плана о свету;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се у личности Исуса 

Христа испуњава оно што је 

откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у чему се 

састоји разлика између Цркве као 

богочовечанске заједнице и других 

облика људских заједница;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије који сабира и 

избавља народ Божји.  

 

 

 

 

−  уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као 

личност и да позива човека у 

заједницу са Њим;  

-схвати на примеру Каина и 

Авеља, и закључи да је свако 

убиство – братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и 

схвати значење појма праслика 

Христа и Цркве као места 

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог 

назначења;  

- разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји;  

-развије свест да је за 

богопознање неопходан личан 

сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму 

духовног карактера.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свештена историја 

спасења (од Мојсија до 

Христа) 

4 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом Завету 

у личности Господа Исуса Христа;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

− сазна да је старозаветна вера 

– вера у једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се 

остварила у личности 

Христовој;  

- наведе који старозаветни 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 
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личност Месије Који сабира и 

избавља народ Божји;  

- Упознати ученике са значајем 

старозаветног празновања Пасхе 

као праслике молитвеног  

сећања на Христово Страдање, 

Васкрсење и Други долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек изграђује 

Црква.  

 

догађаји јесу праслика Сина 

Божјег и новозаветне Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне 

и новозаветне историје;  

-уочи разлику између 

уобичајеног значења речи 

пророк и њеног библијског 

смисла;  

 

-на примеру пророчке 

делатности, увиди значај 

старања о социјално 

угроженим категоријама 

друштва;  

- схвати на примеру Израиља, 

да Црква има наднационални 

карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о 

љубави;  

- знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје;  

- промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  

 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Старозаветна ризница 7 − Омогућити ученицима доживљај 

старозаветне побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о незаменљивости и 

вредности сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким 

грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  
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- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

 

1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Философија  

6. Социологија  

7. Ликовна култура 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Разред: ДРУГИ ИЛИ ТРЕЋИ 

Правилник о наставном плану и програму струних 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:            30 / 34    30 / 34 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

⎯  Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;  

⎯ Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора; 

⎯ Разумевање нераскидиве везе између туризма и прехрамбене индустрије;     

     Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Одређења туризма Упознавање ученика са појмовним 

основама туризма 
• Дефинише појмове: туризам, индустрија слободног 

времена, подстицајна путовања, туриста, пословни 

путник 

• Познаје карактеристике туризма као привредне 

делатности 

• Објасни економски, друштвени и политички  значај и 

утицај туризма 

• Дефинише туристичку потребу и туристичке мотиве 

Наводи функције туризма 

Праћење остварености 

исхода 

2. Облици,врсте и трендови 

туризма 

Упознавање ученика са врстама, 

облицима и трендовима у туризму 

данашњице 

• Разликује облике туризма 

• Описује облике туризма 

• Разликује врсте туризма 

• Описује врсте туризма 

• Познаје факторе и савремене трендове у туризму 

• Опише нове форме туристичке индустрије 

Дефинише хотелске и ресторанске ланце 

Праћење остварености 

исхода 
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3. Туристичко тржиште Упознавање ученика са 

карактеристикама туристичког 

тржишта 

• дефинише туристичко тржиште 

• познаје карактеристике туристичког тржишта 

• дефинише туристичку тражњу 

• описује специфичности туристичке тражње 

• дефинише туристичку понуду 

• описује специфичности туристичке понуде 

разликује факторе понуде и тражње 

Праћење остварености 

исхода 

4. Туризам и прехрамбена 

индустрија 

Упознавање ученика са значајем 

производа прехрамбене индустрије 

за туризам 

• Описује повезаност туризма и прехрамбене 

индустрије 

• Познаје међусобну условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије 

• Дефинише туристички производ 

• Описује прехрамбене производе у сврси туристичког 

производа 

• Познаје значај здраве хране за развој туризма 

Наброји прехрамбене производе који представљају 

карактеристичне туристичке производе 

Праћење остварености 

исхода 

5. Одређење угоститељства • Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу 

угоститељства у привреди земље 

• Познаје задатке угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску услугу 

Објасни угоститељску понуду 

• Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу угоститељства у привреди 

земље 

• Познаје задатке угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску услугу 

 

Праћење остварености 

исхода 

6. Угоститељско пословне 

јединице 

Упознавање ученика са 

угоститељско пословним јединицама 
• Дефинише угоститељско пословне јединице 

• Наброји угоститељско пословне јединице 

• Разврстава  угоститељско пословне јединице према 

различитим критеријумима 

• Разликује угоститељско пословне јединице по 

категоријама 

Разликује понуду угоститељско пословних јединица 

Праћење остварености 

исхода 

7. Кадрови у угоститељству и 

туризму 

Упознавање ученика са структуром 

и улогом запослених у туризму и 

угоститељству 

• Дефинише кадрове у угоститељству и туризму 

• Објасни улогу кадрова за пословни успех 

Познаје структуру запослених у угоститељству и 

туризму 

Праћење остварености 

исхода 

Кључни појмови садржаја: 

Туризам,значај туризма,облици и врсте,трендови туризма,туристичко тржиште,туристичка тражња и понуда, туризам и прехрамбена индустрија, угоститељство,задатак 

и значај, угоститељско пословне јединице,кадрови у угоститељству и туризму 

Корелација са другим предметима: 
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Образовни профил: Meсар 

Назив предмета: Основе угоститељства (изборни) 

Разред: Други или 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: 34/30 / / / 34/30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

 

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. 
 

Угоститељство 

 

 

       5 

 

• Упознавање ученика са 

појмом угоститељство и 

његовим местом и 

значајем у привредним 

делатностима 

• наведе дефиницију појма угоститељства 

• опише настанак и историјски развој 

угоститељства 

• објасни место и улогу угоститељства у 

светској економији 

• познаје место и улогу угоститељства у 

привреди земље 

• објасни значај угоститељства за 

стратешки развој привреде Србије 

• наведе задатке и објасни значај 

угоститељства 

9. праћење остварености 

исхода 

10. тестове знања 

11. тестове практичних вештина 

 

 

2. 

 

Услуге у угоститељству 

 

       10 

 

• Оспособљавање ученика 

да разликују 

угоститељске услуге и 

прилагоде их жељама и 

потребама гостију 

• објасни појам угоститељске услуге 

• разликује врсте угоститељских услуга 

• објасни појам угоститељске понуде 

 

 

 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

 

3. 
Угоститељске пословне 

јединице 

    

    12 

 

• Оспособљавање ученика 

да разликују 

угоститељске пословне 

 

• наводи дефиницију угоститељске 

пословне јединице 

• разликује врсте угоститељско пословних 

 

9. праћење остварености 

исхода 

10. тестове знања 
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јединице према намени 

и услугама које пружају 

 

јединица 

• познаје правилник о категоризацији 

угоститељско пословних јединица 

• разликује угоститељску понуду 

различитих угоститељско пословних 

јединица 

11. тестове практичних 

вештина 

 

4. 
Кадрови у 

угоститељству  

         

        8 

 

• Упознавање ученика са 

значајем,  улогом и 

структуром 

 

• објасни значај и улогу кадрова у 

угоститељству 

• објасни структуру кадрова у 

угоститељству 

 

9. праћење остварености исхода 

10. тестове знања 

11. тестове практичних вештина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Угоститељство 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: ПРИПРЕМА ЈЕЛА СА ЖАРА 

Разред: други или 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: 34 / 30 часова    34 / 30 часова 

Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

 

 

 

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. ПРИПРЕМА ЈЕЛА СА 

ЖАРА 

 
• Оспособљавање 

ученика за припрему и 

сервирање јела са жара 

 

• oбјасни шта су јела са жара 

• групише јела са жара 

• познаје рецептурe за јела са жара 

• препознаје врсте јела са жара 

• опише начин припреме јела са жара 

• опише начин сервирања и декорисања јела са 

жара 

• прима поруџбину 

• припреми намирнице према рецептури 

• припреми намирнице према нормативу за јела 

са жара 

• примени одговарајућу термичку обраду 

намирница 

• комбинује врсте и количине зачина 

• израђује јела са жара 

• употреби одговарајућу посуду  

• сервира јела са жара 

• декорише јела са жара 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• Праћење остварености 

исхода 

Тестове практичних вештина 

Кључни појмови садржаја: 

Припрема,израђује, сервира,декорише 
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Етика 

Разред: 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: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

 

 

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.  

 Појам и 

значај 

етике  
 

3  

  

Развој сазнања о појму и 

предмету етике, значају 

моралних норми за живот 

појединца у друштву  

 
 

 

  

набраја правила (норме) из различитих 

сфера живота  

издваја правила која слободно 

прихватамо и разликује их од оних 

која имају спољашње 

порекло  

дефинише предмет 

етике  

 

  

 
 

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 (9 часа)  

дебате (18 часова)  

приказивање филмова (3 часа)  

 

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у 

 учионици  

 

Препоруке за реализацију наставе  

дијалог са ученицима, самостални рад, 

организовање дебате  

 

Оцењивање  

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз:  

1. Опажања наставника - праћење рада на 

часу  

Питања – одговори 
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Оквирни број часова по темама  

Појам и значај етике (3 часа)  

Лични идентитет, слобода  

и одговорност (15 часова)  

Основне етичке норме и вредности (12 

часова) 

 

 

Оцењивање  

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз:  

1. Опажања наставника - праћење рада на 

часу  

 

Питања - одговори  

Оквирни број часова по темама  

Појам и значај етике (3 часа)  

Лични идентитет, слобода и 

 одговорност (15 часова)  

Основне етичке норме и вредности (12 

часова) 

 
 

2.  

 Лични 

идентите

т, 

слобода и 

одговорн

ост  
 

15  

Развој сазнања о 

идентитету, 

формирању 

идентитета и о  

 

флуидности 

идентитета преко  

социјалних улога  

Развој способности 

идентификовања 

разликовања појмова 

пол и род и утицај  

 

културе на 

формирање појмова  

пола и рода (разлике у  

културама)  

Формирање става о 

улози  

 

 набраја како се све манифестује  

лични идентитет  

разликује утицаје који формирају 

лични идентитет (разликује род и пол)  

увиђа колика је моћ визуелног 

идентитета  

препознаје утицај медија на креирање 

визуелног идентитета  

уочава разлику између модних и 

етичких императива  

супротставља медијски наметнуте 

животне 

идеалe и етичке вредности  
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медија у креирању 

идентитета  

 

3.  

Основне 

етичке 

норме и 

вредност

и  

 
 

12  

Упознавање ученика са 

основним етичким 

нормама и вредностима 

и развијање личног 

вредносног система  

 

препознаје важније људске вредности  

разликује слободне од самовољних и 

наметнутих поступака  

схвата постојање слободе избора као 

услова моралног поступања  

разуме везу између избора и 

одговорности  

упоређује одговорне и неодговорне 

поступке  

може да расправља о томе да ли је 

извор морала у нама или изван нас 

(аутономна и хетерономна етика)  

увиђа разлику имеђу основних 

етичких праваца  

 

 

Кључни појмови садржаја: 

 Етика, појам норме и појам морала. Обичајне 

правне и етичке норме    ,лични идентитет, род и пол) визуелнои идентитет, модни и етички императиви.    

Корелација са другим предметима: 

1. Грађанско васпитање  

2. Српски језик  

3. Историја  

4. Веронаука  
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Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Aграрна географија 

Разред: други 

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: 30 - - - 30 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о природним и друштвенимодликама географске средине ињиховом утицају на развој пољопривреде 

-Оспособљавање ученика за посматрање,класификацију,систематизацију,решавање проблема и закључивање 

-Оспособљавање ученике да примењују географско знањеи вештине у даљем образовном и професионалном развоју 

-Оспособљавање ученика да користе писане,графичке и ликовнеизворе информација,да их аналитирајуи примењују у процесу учењаи истраживања 

-Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењуи за активно учествовање у заштити,обновии унапређивању животне средине 

 

 

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. Увод у аграрну 

географију 

1 Стицање знања о предмету 

развоју и значају аграрне 

географије 

-дефинише премет изучавања,значај,развој и 

место аграрне географије у систему наука 

-Објасни појам и границе аграрног простора 

-наведе поделу и типове пољопривреде у 

свету 

-опише важност географског размештаја 

пољопривредне производње 

-објасни вертикалну и хоризонталну 

повезаност са другим привредним 

делатностима 

-објасни значај агроиндустрије 

-објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

-усмена провера 

-тестови знања 

2. Природи услови за развој 

пољопривреде 

 Стицање знања о физичко-

географским одликама 

географске средине и о 

утицају на развој 

-објасни утицај значај рељрефа,климе,воде, 

тла,биљних и животињских заједница за 

развој пољопривредне производње 

-препозна деградацију природне средине у 

-усмена провера 

-тестови знања 
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пољопривреде окружењу и предложи мере за заштиту и 

унапређивање аграрног простора 

-изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне 

средине 

3. Друштвени услови за 

развој пољопривреде 

 Стицање знања о 

друштвено-географским 

одликама географске 

средине и о њиховом 

утицају на развој 

пољопривреде 

-објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

-доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начина исхране 

-објасни процес деаграризације као 

последицу миграције пољопривредног 

становништва 

-објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрног 

тржишта 

-наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди 

(механизација,хемизација,мелиорација,аграр

на револуција) 

 

4. Географске својства 

биљне и сточарске 

производње 

 Стицање знања о 

развоју,размештају и 

значају биљне производње 

и сточарске производње 

-oпише настанак,развој и границе 

земљорадње 

-наведе значај и перспективе развоја 

земљорадње и стаочарства 

-објасни географско порекло и просторни 

размештај производње најважнијих биљних 

култура у нашој земљи и 

свету(житарице,поврће.воће,шећерна 

репа.шећерна 

трска,уљарице,кафа,какао,чај,дуван,зачини,н

аркотичке биљке,агруми,винова лоза..) 

-наведе важније врсте стоке које се гаје у 

свету и нашој земљи 

-опиши сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

-предвиди мере за заштиту и унапређивање 

биљне и сточарске производње у свом 

окружењу 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Економска географија 

Биологија 

Историја 

Хемија 
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7.9.Наставни план и програм  за образовни профил – Руковалац-механичар пољопривредне технике 

 

Нaзив квaлификaциje: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: III 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: три гoдинe 

 

 

 

ЦИЉEВИ СTРУЧНOГ OБРAЗOВAЊA: 

 

Циљ стручнoг oбрaзoвaњa зa oбрaзoвни прoфил РУКOВAЛAЦ-MEХAНИЧAР ПOЉOПРИВРEДНE TEХНИКE je 

oспoсoбљaвaњe учeникa зa рукoвaњe, пoпрaвку и oдржaвaњe пoљoприврeднe тeхникe. Нeoпхoднoст стaлнoг прилaгoђaвaњa 

прoмeнљивим зaхтeвимa тржиштa рaдa, пoтрeбe кoнтинуирaнoг oбрaзoвaњa, стручнoг усaвршaвaњa, рaзвoj кaриjeрe, 

унaпрeђивaњe зaпoшљивoсти, усмeрaвa дa учeници буду oспoсoбљaвaни зa: 

 

- примeну тeoриjских знaњa у прaктичнoм кoнтeксту; 

- eфикaсaн рaд у тиму и групним ситуaциjaмa; 

- прeузимaњe oдгoвoрнoсти зa влaститo кoнтинуирaнo учeњe и нaпрeдoвaњe у пoслу и кaриjeри; 

- блaгoврeмeнo рeaгoвaњe нa прoмeнe у рaднoj срeдини; 

- прeпoзнaвaњe пoслoвних мoгућнoсти у рaднoj срeдини и ширeм сoциjaлнoм oкружeњу; 

- примeну сигурнoсних и здрaвствeних мeрa у прoцeсу рaдa; 

- примeну мeрa зaштитe живoтнe срeдинe у прoцeсу рaдa; 

- упoтрeбу инфoрмaтичкe тeхнoлoгиje у прикупљaњу, oргaнизoвaњу и кoришћeњу инфoрмaциja у рaду и свaкoднeвнoм живoту. 
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Очекивани исходи стручног образовања 

 

Стручнe кoмпeтeнциje  Знaњa  Вeштинe  Стaвoви  

Пo зaвршeнoм прoгрaму oбрaзoвaњa зa oвaj прoфил, учeник 

ћe бити у стaњу дa:      

  

• oбjaсни aгрeгaтирaњe, 

врстe aгрeгaтa,      

  

прaвилa зa сaстaвљaњe 

aгрeгaтa,      

  прoизвoднoст рaдa aгрeгaтa.      

  • oбjaсни фaзe тeхнoлoгиje    • сaвeснo, oдгoвoрнo, урeднo и 

прeцизнo oбaвљa 

 

  

пoљoприврeднe прoизвoдњe 

    

     

пoвeрeнe пoслoвe 

 

  • oбjaсни прaвилa 

oргaнизaциje 

 

• изврши сaстaвљaњe aгрeгaтa 

  

    

• eфикaснo oргaнизуje врeмe 

 

  

пoслoвa у пoљoприврeди 

 • пoдeси пoљoприврeдну 

тeхнику зa рaд 

  

    • испoљи пoзитивaн oднoс прeмa 

знaчajу 

 

  • рaзликуje aгрoтeхничкe 

зaхтeвe 

 

прeмa aгрoтeхничким зaхтeвимa 

  

    функциoнaлнe и тeхничкe 

испрaвнoсти 

 

  

мaшинa 

 • рукуje трaктoрским aгрeгaтимa 

и урeђajимa 

  

    пoљoприврeднe тeхникe, aлaтa, 

инструмeнaтa, 

 

  • нaвeдe и oбjaсни прaвилa и 

принципe 

 • кoристи инфoрмaциoну 

тeхнoлoгиjу и 

  

    

прибoрa и oпрeмe 

 

  пoдeшaвaњa пoљoприврeднe 

тeхникe 

 глoбaлни пoзициoни систeм 

(ГПС) 

  

Рукуje трaктoрским aгрeгaтимa 

и урeђajимa 

   • сe придржaвa упутстaвa и прoцeдурa 

прoизвoђaчa 

 

 

• примeни прaвилa рукoвaњa 

 • кoнтрoлишe рaстур зрнa у тoку 

сeтвe 

  

    при eксплoaтaциjи, пoпрaвци и 

oдржaвaњу 

 

  

пoљoприврeднoм тeхникoм 

 • чисти и пeрe мaшинe, oруђa и 

урeђaje 

  

    

пoљoприврeднe тeхникe 

 

  • рaзликуje нoрмe и 

стaндaрдe зa 

 • пoдeшaвa и кoнтрoлишe рaд 

урeђaja зa 

  

    • испoљи пoзитивaн oднoс прeмa 

прoфeсиoнaлнo- 

 

  извoђeњe тeхнoлoшких 

oпeрaциja у 

 

нaвoдњaвaњe 

  

    eтичким нoрмaмa и врeднoстимa  
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  пoљoприврeднoj 

прoизвoдњи 

 • кoристи инфoрмaтичкa 

срeдствa у 

  

    • испoљи љубaзнoст, 

кoмуникaтивнoст, 

 

  • пoступa у склaду сa 

прoписимa o 

 

пoљoприврeднoj прoизвoдњи 

  

    прeдузимљивoст, нeнaмeтљивoст и 

флeксибилнoст 

 

  

бeзбeднoсти сaoбрaћaja 

    

     у oднoсу прeмa клиjeнтимa и 

сaрaдницимa 

 

  • нaвeдe трaнспoртнa 

срeдствa у 

    

       

  пoљoприврeди      

  

• oбjaсни прaвилa 

склaдиштeњa      

  пoљoприврeдних прoизвoдa      

 

• oбjaсни тeхнoлoшки прoцeс 

рaдa 

• припрeмa мaшинe зa извoђeњe 

 

 

кoмбajнa 

 

 

тeхнoлoшких oпeрaциja 

 

 

• рaзликуje мeрe и зaзoрe зa 

 

 • пoдeшaвa рaд кoмбajнa прeмa 

врсти и 

 

 пoдeшaвaњe мeхaнизaмa и 

урeђaja 

 

 

стaњу усeвa 

 

 кoмбajнa и сaмoхoдних 

мaшинa 

 

 • aдaптирa кoмбajн зa рaзличитe 

културe 

 

 • oбjaсни прaвилa 

пoдeшaвaњa 

 

 • рукуje кoмбajнoм при убирaњу 

плoдoвa 

 

 кoмбajнa и сaмoхoдних 

мaшинa 

 

 • утврди губитaк зрнa у тoку 

жeтвe брзoм 

 

 • пoступa у склaду сa 

прoписимa o 

 

Рукуje кoмбajнимa и 

сaмoхoдним мaшинaмa мeтoдoм 

 

бeзбeднoсти сaoбрaћaja  

 • oбjaсни знaчaj примeнe 

прoписa o 

• рукуje кoмбajнoм у jaвнoм 

сaoбрaћajу  

 • пoдeшaвa и oдржaвa сaмoхoднe 

мaшинe 

 

 бeзбeднoсти нa рaду и 

зaштити oд 

 

 • рукуje сaмoхoдним мaшинaмa у 

прoцeсу 

 

 

пoжaрa 

 

 рaдa и сaoбрaћajу нa путeвимa  
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 • oбjaсни oпaснoсти oд 

нeсмoтрeнoг 

 

 • кoристи мeрни aлaт, прибoр и 

инструмeнтe 

 

 рукoвaњa и нeпридржaвaњa 

прoписa 

 

 • кoристи инфoрмaциoну 

тeхнoлoгиjу и 

 

 

• oбjaсни упoтрeбу глoбaлнoг 

 

 глoбaлни пoзициoни систeм 

(ГПС) 

 

 

пoзициoнoг систeмa (ГПС) 

 

   

  

 

• кoристи oпрeму зa диjaгнoстику  

 

• нaвeдe тeхничкe 

кaрaктeристикe и 

• oбaви зaмeну нeиспрaвних и 

пoпрaвку  

 

oбjaсни нaчин 

функциoнисaњa oштeћeних дeлoвa  

 пoљoприврeднe тeхникe 

• прoвeри функциje свих урeђaja 

нaкoн  

 

• oбjaсни пoступкe 

oтклaњaњa квaрoвa интeрвeнциje  

Пoпрaвљa, oдржaвa и чувa 

пoљoприврeдну 

кoд пoљoприврeдних мaшинa 

и урeђaja • спрoвeдe тeхничкo oдржaвaњe  

тeхнику 

• oбjaсни принципe 

тeхничкoг 

пoљoприврeднe тeхникe прeмa 

упутству  

 

oдржaвaњa и чувaњa 

пoљoприврeднe прoизвoђaчa  

 тeхникe 

• изврши кoнзeрвaциjу и 

дeкoнзeрвaциjу  

 

• рaзликуje aлaт и oпрeму зa 

пoпрaвку мaшинa  

 

и кoристи их нa aдeквaтaн 

нaчин 

• oдржaвa хигиjeну у oбjeктимa зa 

пoпрaвку и  

  смeштaj мaшинa  

 • нaвeдe oснoвнe принципe 

• eвидeнтирa утрoшкe мaтeриjaлa, 

рeзeрвних  

 oргaнизaциje рaдa 

дeлoвa, гoривa, мaзивa и 

eфeктивнe чaсoвa  

Вoди eвидeнциje o • рaзликуje врстe eвидeнциja рaдa мaшинa и урeђaja  
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eксплoaтaциjи, у вeзи сa 

eксплoaтaциjoм, пoпрaвкoм и 

• сaстaви извeштaj o извршeним 

рaдoвимa и 

 

пoпрaвкaмa и oдржaвaњу 

пoљoприврeднe 

 

oдржaвaњeм пoљoприврeднe 

тeхникe 

спрoвeдeним мeрaмa тeхничкoг 

oдржaвaњa 

 

тeхникe и oбaвљa кoмeрциjaлнe 

пoслoвe 

 

• oбjaсни oснoвнe принципe 

• трeбуje рeзeрвнe дeлoвe мaшинa 

и урeђaja 

 

  

 прeдузeтништвa прeмa кaтaлoгу  

 

• нaвeдe eлeмeнтe 

кaлкулaциje цeнa • фoрмирa цeну услугe  

 услугe 

• кoмуницирa сa клиjeнтимa и 

сaрaдницимa  

 

• oбjaсни знaчaj примeнe 

прoписa из • упoтрeби зaштитну oпрeму у 

тoку рaдa 

 

 oблaсти бeзбeднoсти и 

зaштитe 

 

 • спрoвeдe прaвилa личнe 

хигиjeнe и хигиjeнe 

 

 

здрaвљa нa рaду 

 

Чувa здрaвљe и oкoлину при 

рукoвaњу и рaднoг прoстoрa 

 

• oбjaсни знaчaj примeнe 

прoписa из 

 

oдржaвaњу пoљoприврeднe 

тeхникe 

• oдлoжи штeтнe мaтeриje 

(искoришћeнo уљe, 

 

oблaсти прoтивпoжaрнe 

зaштитe 

 

 aмбaлaжa итд.) нa прoписaн 

нaчин 

 

 • oбjaсни знaчaj примeнe 

прoписa из 

 

 

• пружи прву пoмoћ 

 

 oблaсти зaштитe живoтнe 

срeдинe 

 

   

 

Oвe мултифункциoнaлнe спoсoбнoсти ћe бити рeзултaт: 

 

• флeксибилнe и нa квaлитeт учeничких пoстигнућa усмeрeнe шкoлскe oргaнизaциje; 

• зajeдничкoг рaдa нaстaвникa и учeникa у свим прeдмeтимa и мoдулимa;  
• примeнe стрaтeгиja, мeтoдa и тeхникa aктивнoг учeњa и усвajaњa знaњa и вeштинa у нaстaви. 
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Наставни план - Руковалац-механичар пољопривредне технике 

 

 
I 

РАЗРЕД 
II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В П
Н 

Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В П
Н 

Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
11 

 
2 

 
0 

 
352 

 
64 

 
0 

 
0 

 
8 

 
0 

 
0 

 
256 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 
 

0 
 

0 
 
28
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
89
6 

 
64 

 
0 

 
0 

 
960 

1. Српски језик и књижевност 3   96    2   64    2   64    22

4 

   224 

1.1   језик и књижевност 3   96    2   64    2   64    22

4 

   224 

2. Српски као нематерњи језик 2   64    2   64    2   64    19

2 

   192 

3. Страни језик I 2   64    2   64    1   32    16

0 

   160 

4. Физичко васпитање 2   64    2   64    2   64    19

2 

   192 

5. Математика 2   64    2   64    1   32    16

0 

   160 

6. Историја 2   64                  64    64 

7. Рачунарство и информатика  2   64                  64   64 

8. Географија               1   32    32    32 

9. Екологија и заштита животне средине               1   32    32    32 

10. Социологија са правима грађана               1   32    32    32 

A2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 32 0 0 0 2 0 0 64 0 0 0 2 0 0 64 0 0 0 16
0 

0 0 0 160 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   32    1   32    1   32    96    96 

 

2. 
Изборни предмет према програму 

образовног профила** 

        

1 

  
32 

    

1 

  
32 

    
64 

    
64 

Укупно А1+ 

A2 

14 44

8 

9 
(10**) 

288 

(320**) 

10 
(11**) 

320 

(352**) 

1056 

(1120**) 

1056 

(1120**) 
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A2:Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик  1 1 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)  1 1 

4. Етика   1 

5. Логика   1 

6. Изабрана поглавља математике   1 

7. Аграрна географија  1 1 

8. Ликовна култура  1 1 

9. Музичка култура  1 1 

10. Биологија  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2: Листа изборних предмета према 

програму образовног профила   

  I II III 

Стручни предмети    

1. Техничко цртање  1  

2. Хидраулика и пнеуматика  1  

3. 

Повртарство у 

заштићеном простору  1  

4. 

Аутоматска регулација и 

управљање   1 

5. Процесна техника   1 

6. Аграрни туризам   1 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 
I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

УКУПН

О 

часова 

Час одељенског старешине 64 64 64 192 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 
 

 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом 

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

Остваривање школског програма по недељама 
 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 32 32 32 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 5 5 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Подела одељења у групе 

р
аз

р
ед

  

предмет / модул 

годишњи фонд часова  

број ученика у 

групи - до  

вежбе 
практична 

настава 

настава у 

блоку 
професионал

на пракса 

I Рачунарство и информатика 64    12 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

13 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 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује 

њихове основне одлике 

- разликује књижевне родове и врсте  

- одреди тему, мотив, иже, фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књижевном 

делу, тумачи његове битне чиниоце и вреднује га 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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2. Књижевност старог век 11 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним делима 

старог века и њиховим 

значајем за развој 

европске културе 

-Објасни значај митологије за античку књижевност 

и развој европске културе 

- наведе имена аутора, називе обрађених дела и 

класификује их по културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у 

обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке књижевности старог 

века 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

3. Средњовековна 

књижевност 

11 Упознавање са 

споменицима 

јужнословенске културе, 

развојем писма и језика, 

делима средњовековне 

књижевности 

- наведе најзначајније споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова средњовековне 

књижевности 

- лоцира обрађене текстове у историјски контекст 

- објасни значај средњовековне књижевности за 

српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Народна књижевност 11 Указивање на народну 

књижевност као израз 

колективног мишљења и 

осећања,ризницу народних 

обичаја,кодекс етичких 

норми 

-разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности 

- тумачи ликове, битне моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у одабраним делима 

- упореди уметничку интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

5. Књижевност хуманизма 

и ренесансе 

9 Упознавање са поетиком 

хуманизма и 

ренесансе,њеним 

најзначајнијим 

представницима 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 

- објасни значај уметности хуманизма и ренесансе 

за развој европске културе и цивилизације 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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6. Општи појмови о језику 4 Указивање на проучавање 

језика као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

условљеношћу и 

историјским развојем 

-објасни фунскцију језиак и појам језичког знака 

- разуме природу модерног књижевног 

(стандардног) језика 

- наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века 

- наведе дисциплине које се баве проучавањем 

језичког система 

 

 

7. Фонетика 9 Стицање знања из области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије 

књижевног језика и 

способност да се та знања 

примене у говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га примењује 

у говору 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

8. Правопис 9 Оспособљавање ученика 

да пишу у складу са 

правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

9. Култура изражавања 19 Оспособљавање ученика 

да користе различите 

облике изражавања и 

функционалне стилове 

-опише стања, осећања, расположења, изрази 

ставове, донесе закључке у усменом и писаном 

изражавању 

- разликује функционалне стилове 

- препозна и примени одлуке разговорног стила  

- попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично 

у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам, ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просветите

љство 

 

 

 

 

9 

 

Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

-наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и Орфелина за развој 

језика и књижевности код Срба 

- препозна одлике просветитељства на обрађеним 

делима 

- објасни значај Доситејевог рада за српску културу 

и књижевност 

- направи паралелу у обради истих мотива у 

европској и српској књижевности 

- наведе особине ликова у обрађеним делима и 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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заузме став према њиховим поступцима 

2. Романтизам  

 

14 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике романтизма и њихова дела 

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности националне културе 

и разуме/поштује културне вредности других 

народа 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

3. Реализам 

 

14 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике правца и њихова дела 

- дефинише одлике реализма и препозна их на 

обрађеним књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и проблеме који 

покрећу књижевно дело 

- развије критички став и мишљење при процени 

поступака и понашања јунака у обрађеним делима 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Морфологија  

 

9 

 

Систематизовање знања о врстама 

речи и њиховим облицима  

-одреди врсту речи и граматичке категорије 

- употреби у усменом и писаном изражавању 

облике речи у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

5. Правопис  6 Оспособљавање ученика да пишу 

у складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и састављеног писања 

речи у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

7. Култура изражавања        12 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом 

и писаном изражавању у складу 

са језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове 

-изражавање размишљања и критички став према 

проблемима и појавама у књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

- примени одлике новинарског стила 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Трећи  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

12 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и 

њиховим делима 

-наведе ослике правца, представнике и 

њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

2. Међуратна књижевност 

 

12 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

-наведе одлике праваца, представнике и 

њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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3. Савремена књижевност 

 

8 

 

Упознавање ученика са одабраним 

прочитаним делима савремене 

књижевности 

-изнесе своје утиске о прочитаним 

делима савремене српске књижевности 

- уочи одлике савремене књижевности 

на прочитаним делима 

- уочи разлику између књижевног дела 

и његове интерпретације у филмској и 

позоришној уметности 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

7 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  лексеме 

- наведе примере синонима, антонима, 

хомонима, жаргона 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

5. Синтакса 5 Систематизовање знања о синтакси -одреди синтаксичке јединице у 

реченици 

- препозна типове зависних, независних 

реченица и напоредних конструкција 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

6. Правопис 7 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу са 

језичком нормом 

- примењује правописна правила у 

писању скраћеница 

 

7. Култура изражавања        13 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању у складу са 

језичком нормом, користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да 

попуњавају административне 

обрасце у складу са језичком 

нормом и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене вредности 

у усменом и писаном изражавању 

-примени одлике административног 

стила 

- примени вештину комуникације у 

ситуацијама везаним за струку 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

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: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 7 Обнављање садашњег простог 

времена глагола бити, присвојних 

придева и чланова а/аn кроз краћа 

питања и одговоре. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава члан  

а/аn и да разликује присвојне 

придеве и  глагол бити по 

лицима  

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Оспособљавање ученика за 

правилну употребу присвојних 

придева направљених од личних 

имена, садашњег простог времена 

за навике и рутине кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознавање ученика 

са терминима гледања на сат.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и користи 

садашње просто време за радње 

које се понављају. Такође, моћи 

ће да пита, одговори и разуме 

колико има сати. 

Усмено и писмено 

3. Part 3 7 Детаљно обнављање садашњег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Упознавање ученика са прилозима 

за време и место и њиховом 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

садашње просто време 

користећи прилошке одредбе за 

место и време. Умеће да искаже 

Усмено и писмено 
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употребом у реченици. Такође, 

ученик се упознаје са употребом 

модалног глагола can/can't за 

способности.  Оспособљавање 

ученика за опис нечега што се 

тренутно дешава кроз садашње 

трајно време*Present Continuous 

Tense.  

своје своје и нечије 

способности или 

неспособности преко глагола  

can/can't . Такође, моћи ће да 

описује догађаје који се 

дешавају у тренутку говора 

користећи садашнје трајно 

време. Разликоваће Present 

Simple и Present Continuous 

Tense.  

4. Part 4 11 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и савладавање 

неправилних глагола, разликовање 

бројивих и небројивих именица. 

Оспособљавање ученика за 

описивање  људи.  

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и да 

разликује бројиве и небројиве 

именице. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 6 Детаљно обнављање прошлог 

времена и оспособљавање ученика 

за правилно коришћење прошлог 

времена кроз  питања и негацију и 

усвајање новог вокабулара везаног 

за одећу и одлазак у ресторан..  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошло 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. Part 6 6 Оспособљавање ученика да 

правилно питају чије је нешто и 

кажу користећи присвојне придеве 

и присвојне заменице. Обнављање 

поређења краћих и дужих придева 

кроз разговор и примере у 

уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално опише чије је 

нешто и да направи поређење. 

Усмено и писмено 

7. Part 7         6 Оспособљавање ученика  за 

разликовање и употребу модалних 

глагола  Needn’t, can, must, mustn’t.  

Детаљно обнављање прошлог 

времена и увођење прошло простог 

времена (Present Perfect Tense) за 

описе искустава и догађаја који се 

могу понављати или имају неку 

последицу у садашњости. 

Ученик ће моћи да разликује и 

употреби модалне глаголе где 

је потребно, као и да описује 

догађаје из ближе прошлости  

који се могу понављати или 

имају неку последицу у 

садашњости користећи  Present 

Perfect Tense и разликује га од 

Past Simple Tense. 

Усмено и писмено 
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8. Part 8       11 Оспособљавање ученика  за 

коришћење основног будућег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Обнављање времена кроз активне и 

пасивне реченице.  

Ученик ће моћи да препозна и 

описује догађаје везане за 

будућност, као и да пребацује 

реченице из актива у пасив.  

Усмено и писмено 

9. Part 9       11 Оспособљавање ученика  за 

препричавање нечијих речи, 

односно за управни и неуправни 

говор тако што се обнављају сва 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију.  

Ученик ће бити способан да 

преприча туђе речи. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and passive, 

reported speech 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

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: 68 / / / 68 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Unit 1 : Welcome! 12 Обнављање садашњег простог 

времена глагола које се користи за 

навике и обичаје и поређење са 

садашњим трајним које се користи 

за радње које се дешавају у 

тренутку говора, коришћење 

чланова the, а/аn кроз краћа питања 

и одговоре, текстове и аудио 

материјале. 

Ученик ће бити способан да у 

одређеним ситуацијама 

користи садашње просто или 

садашње трајно време, да на 

одређеном месту употребљава 

чланове the,  а/аn. 

Усмено и писмено 

2. Unit 2 : Surprising 

Behaviour 

8 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу прошлог 

простог времена кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију, разликовање 

правилних и неправилних глагола , 

правилно коришћење  присвојних 

придева направљених од личних 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  прошло 

просто време, да зна 

неправилне глаголе потребне за 

прошло време, да употреби  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и заменица.  

Усмено и писмено 
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имена и личних заменица.  

3. Unit 3 : How ambitious are 

you? 

15 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу простог 

будућег времена са will + glagolom 

кроз текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију за 

предвиђања и нагађања везана за 

будућност.  Упознавање ученика 

са Some/Any, Much/Many и 

њиховом употребом у реченици уз 

разликовање бројивих од 

небројивих именица. Такође, 

ученик се оспособљава за 

поређење придева. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време са will + glagolom да 

искаже своја и нечија 

предвиђања и нагађања везана 

за будућност. Такође, моћи ће 

да разликује бројиве од 

небројивих именица и да 

правилно употребљава  

Some/Any, Much/Many испред 

именица. Ученик ће бити у 

могућности да пореди ствари, 

предмете, људе.... 

Усмено и писмено 

4. Unit 4: How are you 

keeping? 

7 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и његово 

разликовање од садашњег прошлог 

времена. Оспособљавају се да 

користе  садашње прошло време. 

Ученици обнављају неправилне 

глаголе и уче да користе и трећу 

колону неправилних глагола. 

Оспособљавање ученика за 

описивање ствари кроз писање 

дужих реченица користећи 

релативне заменице.   

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и 

садашњем прошлом времену и 

да разликује њихову употребу. 

Ученик ће савладати употребу 

неправилних глагола. Ученик 

ће моћи описивати ствари 

користећи дуже реченице, 

односно спајаће две краће у 

једну.   

Усмено и писмено 

5. Unit 5: Safety first 10 Упознавање ученика са модалним 

глаголима Must/Mustn’t, Can/Can’t 

,  Can/Could, Should, Shouldn’t   и 

оспособљавање ученика за њихову 

правилну употребу  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе.  

Усмено и писмено 

6.  Unit 6: My strangest 

dream 

16 Детаљно обнављање прошлог 

трајног времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознањање 

ученика са садашњим пасивом и 

Ученик ће бити способан да 

самостално користи прошло 

трајно време, да користи 

садашњи пасив и пребаци 

реченице из актива у пасив и 

Усмено и писмено 
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пребацивањем активне реченице у 

пасивну и обрнуто. Подсећање 

ученика на модалне глаголе и 

увођење модалног глагола 

May/Might. Оспособљавање 

ученика за коришћење другог 

кондиционала, тј. условних 

реченица везаних за нереалне 

садашње ситуације.  

обрнуто, да користи  

May/Might, да употребљава 

зависне условне реченице када 

жели да прича о нереалним 

садашњим ситуацијама.  

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense,  Articles, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and 

passive,  Second Conditional 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: 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: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 6 Обнављање садашњих времена 

кроз краће текстове и слушање 

аудио материјала предвиђеног за 

поменуту област и конверзацију. 

Обрађивање придева који се 

завршавају на -ed /ing, и њихово 

разликовање у значењу при 

употреби у реченицама.  

Ученик ће бити способан да 

разликује и правилно 

употребљава следећа глаголска 

времена: Present Simple, Present 

Continuous, као и да разликује 

значење придева који имају 

исти корен речи, а завршавају 

се на  -ed /ing. 

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Детаљно обнављање прошлог 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију  и  

Used to and would + infinitive 

Ученик ће бити способан да 

разликује прошло време од 

садашњег  и да правилно 

употребљава   Used to and 

would + infinitive. 

Усмено и писмено 

3. Part 3 5 Детаљно обнављање врста речи и 

реда речи у реченицама  кроз 

текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију, као и 

спајање две реченице у једну уз 

Ученик ће бити способан да 

разликује врсте речи и да 

придеве правилно распоређује 

у реченицама, као и да спаја 

краће реченице уз помоћ 

Усмено и писмено 
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помоћ  релативних клауза  who, 

which, where. 

релативних клауза  who, which, 

where. 

4. Part 4 10 Обнављање прилога и прилошких 

одредби, вокабулара који се 

односи на храну и друге 

намирнице кроз  текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Разликовање пасива 

од актива. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прилоге 

и прилошке одредбе, изразе за 

количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a little and a 

few; the, a, an. Моћи ће да 

разликује реченице у пасиву од 

реченица у активу. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 4 Обнављање садашњег простог 

времена и будућег и 

оспособљавање ученика за 

правилно коришћење нултих и 

првих кондиционалних(условних) 

реченица кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Adjectives, Adverbs, Quantifiers, Relative clauses, Passive 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. Без друга на – на сердце 

вьюга. 

15 Читање и превод текста из датог 

модула, усвајање непознатих речи.  

Употреба предлога в и на. Личне и 

присвојне заменице.Коришћење 

куда или где. Употреба локатива. 

Независно сложене и зависно 

сложене реченице. 

Ученик ће бити у стању да 

правилно користи предлоге в и на, 

да користи куда или где, да 

правилно користи личне и 

присвојне заменице, да правилно 

употребљава локатив у говору и 

писању, да представи себе и друге 

на руском језику, уз коришћење 

поздравних порука, да користи 

нове речи. Познаје зависно 

сложене и независно сложене 

реченице 

Усмено и писмено 

2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

10 Читање и превод текста из другог 

модула. Представљање и 

разговарање о својој породици. 

Компарација придева и прилога. 

Промена глагола прве и друге 

врсте.Главни чланови реченице. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима, да 

представи своју породицу, моћи ће 

да правилно врши компарацију 

прилога и придева, да врши 

промену глагола по лицима и 

Усмено и писмено. 
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Именице pluralia tantum. броју, да препозна именице  

pluralia tantum, да издвоји субјекат 

и предикат у реченици. 

3. Природа. 15 Читање и превод текста из трећег 

модула. Разговор о природи, 

животињама. Промена именица 

кроз падеже. Одричне 

заменице.Именице женског рода 

на меки сугласник. Именице 

мушког и средњег рода на –ья. 

Именице мушког рода на –онок/ -

енок. 

Ученик ће бити у стању да користи 

нове речи, да разговара о природи 

и животињама. У стању је да 

промени именице кроз падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 14 Читање и превод текста из 

четвртог модула, разговор о 

путовању, хотелима и 

административним јединицама. 

Глаголи идти-ходить, ехать – 

ездить, плыть – плавать. Глаголи 

са префиксима при-, у-, в-, вы-. 

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски 

односи. Временски односи. 

Узрочни односи. Атрибутивни 

односи. 

Ученик ће бити у стању да користи      

Усмено и писмено 

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања. 

Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе). 

 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

10 Читање и превод текста из 

четвртог модула. Деклинација 

бројева. Прилози за начин. 

Промена именица на –ий, -ия, -ие. 

Именице за означавање 

становника других земаља. 

Управни и неуправни говор. 

Ученик ће бити у стању да              

Усмено и писмено 

користи нове речи. 

Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима 

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује становнике 

 других земаља. 

Користи управни и неуправни 

говор. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита 

и преводи текст, да се користи 

речима које су му до тада биле 

непознате, подсетиће се 

главних чланова реченице. У 

стању је да правилно користи 

најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и 

краће облике придева. Познаје 

реченице са кратким 

придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

24 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

Ученик се користи новим 

речима. У стању је да опише 

детаљно свој стан или кућу. 

Познаје реченице са објектом у 

инфинитиву. Користи се 

императивом, мења глаголе у 

писању и говорењу. Усвојио је 

Усмено и писмено. 
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једнине на –у. знање о генитиву једнине 

именица на –у. 

3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, 

познаје редне бројеве, опште 

заменице и реченице са 

одредбом израженом зависним 

падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана 

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

9 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози-

препознавање. Реченице са 

глаголским прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима 

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: 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: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

4 Читање и превођење текста првог 

модула.У трећем разреду средње 

стручне школе нису предвиђени 

нови граматички садржаји. 

Ученик се користи новим 

речима. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 4 Читање и превод текста.  Ученик се користи новим 

речима. 

Усмено и писмено 

3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

4 Читање и превод текста.. Ученик се користи новим 

речима. 

 Усмено и писмено. 
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4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 

 

5. Юность смотрит в 

будущее 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

4 Читање и превод текста.  Ученик се користи новим 

речима. 

 

Усмено и писмено 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

 

8. Театр-школа жизни 4 Читање и превод текста.  Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

 

Усмено и писмено 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Проширење вокабулара; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик;  
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Образовни профил: Руковалац механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка 

мерења 

 

9 

 

 

• Унапређивање и очување здравља; 

• Утицај на правилно држање тела 

(превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање моторичких 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи 

оне, које могу имати негативан утицај 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 
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способности и теоријских знања 

неопходних за самостални рад на 

њима;  

 

на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких задатака 

у целине, али без стварања 

крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у организовани 

систем припрема за игре, сусрете 

и манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

16 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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5.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких задатака 

у целине, али без стварања 

крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у организовани 

систем припрема за игре, сусрете 

и манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

6.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

7.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување здравља; 

• Утицај на правилно држање тела 

(превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних за самостални рад на 

њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, одбојка, атлетика 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Руковалац механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Руковалац механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: 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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-

образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка 

мерења 

 

9 

 

 

• Унапређивање и 

очување здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела 

(превенција  

постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности 

и теоријских знања 

неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и 

кретања у професији за коју се 

школује и уочи оне, које могу 

имати негативан утицај на 

његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних 

образаца понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и 

усавршавање 

моторичких знања, 

умећа, вештина, 

техника и навика 

предвиђених 

програмом за базичне 

спортске гране. 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 
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• Повезивање 

моторичких задатака у 

целине, али без 

стварања крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, 

сусрете и 

манифестације; 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање 

покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и 

кретања; 

• Усвајање етичких 

вредности и подстицање 

вољних особина ученика 

; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 
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спортскимиграма  

 

6.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и 

усавршавање 

моторичких знања, 

умећа, вештина, 

техника и навика 

предвиђених 

програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање 

моторичких задатака у 

целине, али без 

стварања крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, 

сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних 

образаца понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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8.  

Антрополошка 

мерења 

 

9 
• Унапређивање и 

очување здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела 

(превенција  

постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности 

и теоријских знања 

неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Развијање логичког и апстрактног мишљења 

-Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 

-Развијање способности одређивања и процене квантитативних фвеличина и њиховог односа 

-Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи итрабсформације 

-Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

-Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

-Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне литературе 

-Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења 

-Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

-Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу 

 

 

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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8 -Проширивање знања 

о скупу реалних 

бројева 

-разликује основне подскупове скупа реалних бројева(N, Z, Q, I) 

и уочава релације 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑄 ⊂ 𝑅, 𝐼 ⊂ 𝑅 

-одреди НЗД и НЗС природних бројева 

-обавља рачунске операције у скупу рационалних бројева 

-израчуна вредност једноставног рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет 

-одреди апсолутну вредност реалног броја и графички 

интерпретира на бројевној оси 

-заокружи број на одређени број децимала 

-одреди апсолутну и релативну грешку 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (64 часа) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 

2. 
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ст
 11 -Проширивање знања 

о пропорцијама и 

процентном рачуну и 

њихова примена 

-израчуна неки део величине 

-одреди непознате чланове просте пропорције 

-прошири или скрати размеру и примени је у решавању проблема 

поделе 

-препозна директну или обрнуту пропорционалност две 

величине, да је примени у решавању једноставних проблема и 

прикаже графички 

-решава проблем који се односи на мешање две компоненте 

-одреди непознату главницу, процент или процентни износ 

3. 
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а
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и
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н
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13 -Стицање основнох 

знања о полиномима 

и рационалним 

алгебарским 

изразима 

-сабира, одузима и множи полиноме 

-примени дистрибутивни закон множења према сабирању и 

формуле за квадрат бинома и разлику квадрата, збир и разлику 

кубова при трансформацији полинома 

-растави полином на чиниоце 

-одреди НЗД и НЗС полинома 

-трансформише једноставнији рационални алгебарски израз 
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4. 
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11 Проширивање знања 

из геометрије 

-разликује основне и изведене геометријске појмове 

-разликује међусобни однос углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, комплементни, суплементни) 

-наведе везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) 

-наведе релације везане за унутрашње и спољашње углове 

троугла 

-примени везе између углова са паралелним (или нормалним 

крацима) и релације везане за унутршње и спољашње углове 

троугла на израчунавање непознатог угла у једноставнијим 

задацима 

-дефинише појам симетрала угла и конструише симетралу згла 

-конструише центар уписане кружнице у троугао 

-конструише висину троугла 

дефинише појам тежишна дуж троугла и наведе својство 

тежишта 

-дефинише појам средња линија троугла и наведе њено својство 

-наведе основне релације у једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

-разликује врсте четвороуглова и њихове особине 

-наведе ставове о паралелограму и уме да их примени 

-наведе особине специјалних паралелограма 

-формулише Талесову теорему и примени је на поделу дужи на n 

једнаких делова 

-Реални бројеви: садржаје о грешкама 

повезати са стручним предметима, 

израчунавати апсолутну и релативну грешку 

конкретних мерења 

-Пропорционалност: користити што више 

конкретних примера из живота и струке нпр. 

код планова и географских карата, 

рецептура за одређене прехрамбене 

произбоде, рачун мешања користи за 

одређивање количине компонената у 

прехрамбеним производима 

-Линеарне једначине и неједначине: 

истаћи повезаност између аналитичког и 

графичког приказа функције. Садржаје 

повезати са одговарајућим садржајима 

физике, хемије и практичне наставе 
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13 Усвајање појмова и 

решавање линеарних 

једначина и 

неједначина, система 

линеарних једначина 

и графички приказ 

линеарне функције 

-дефинише појам линеарне једначине 

-реши линеарну једначину 

-примени линеарну једначину на решавање проблема 

-решава једначине које се своде на линеарне једначине 

-дефинише појам линеарне једначине 

-прикаже аналитички, табеларно и графички линеарну функцију 

-реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп решења 

-реши систем линеарних једначина са две непознате 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

31. усмену проверу знања 

32. писмену проверу знања 

33. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Реални бројеви 8 часова 

• Пропорционалност 11 часова 

• Рационални алгебарски изрази 13 

часова 

• Геометрија 11 часова 

• Линеарне једначине и неједначине 

13 часова 

 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Математика 

Разред: Други 

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: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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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7 -Стицање знања из 

тригонометрије 

правоуглог троугла и 

примена 

-дефинише основне тригонометријске функције оштрог угла 

-израчуна основне тригонометријске функције оштрог угла 

правоуглог троугла када су дате две странице 

-конструише оштар угао ако је позната једна његова 

тригонометријска функција 

-наведе тригонометријске идентичности и примењујњ их у 

одређивању вредности тригонометријских функција на основу 

познавања само једне 

-наведе вредности тригонометријских функција 

карактеристичних углова ( од 30°, 45°, 60°) и да са калкулатора 

прочита вредности за остале оштре углове и обрнуто (одређује 

оштар угао ако је позната вредност тригонометријске функције) 

-примени елементе тригонометрије правоуглог троугла на 

решавање практичних проблема 

 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (64 часа) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 
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12 -Проширивање знања 

о степеновању и 

кореновању 

-наведе особине операција степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама једноставнијих израза 

-наведе особине операција кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних израза 

-наведе особине операција степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у трансформацијама једноставнијих 

израза 

-рационалише именилац разломка у једноставним случајевима 

-дефинише појам имагинарна јединица и комплекси број 

-сабира, одузима, множи и дели два комплексна броја 

 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 
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6 -Стицање основних 

знања о функцијама 

и читању графика 

функције 

-наведе примере функција 

-одреди знак, интервале монотоности, максимум и минимум на 

датом графику 

-прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из 

табеле, и одреди минимум или максимум и средњу вредност 

зависне величине 

-податке представљене у једном графичком облику представи у 

другом 
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15 -Стицање основних 

знања потребних за 

решавање 

квадратних 

једначина, 

скицирање и анализу 

графика квадратних 

функција 

-реши непотпуну квадратну једначину у скупу R 

-наведе пример квадратне једначине која нема решења у скупу R  

-примени образац за решавање квадратне једначине 

-одреди природу решења квадратне једначине 

-растави квадратни трином  

-скицира и анализира график квадратне функције (да прочита 

нуле функције, максимум или минимум, где расте а где опада) 

-Тригонометрија правоуглог троугла: 

Садржаје повезивати са одговарајућим 

садржајима физике: нагиб стрме равни, 

разлагање сила (нормална компонента код 

силе трења или компонента силе у правцу 

кретања тела...), величина сенке... Треба 

инсистирати на употреби калкулатора, као 

помоћног средства при решавању проблема 

применом тригонометрије 

-Степеновање и кореновање: Нагласити и 

даље важење особина степеновања при 

проширивању скупа из кога је изложилац. 

Оспособити ученика да помоћу калкулатора 

одреди вредност корена и степена датог 

броја. 

-Функција и график функције: Приликом 

обраде користити што више конкретних 

примера из живота и струке 

-Квадратна једначина и квадратна 

функција: Истаћи повезаност између 

аналитичког и графичког приказа квадратне 

функције. 

-Тела: Инсистирати на самосталном 

прављењу модела тела. Користити 

симулације пресека на рачунару. Садржаје 

повезати са стручним предметима и 

проблемима из свакодневног живота. 

 

5. 
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10 -Проширивање знања 

о телима 

-израчуна обим и површину фигура у равни (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

-разликује правилне полиедре 

-израчуна површину и запремину коцке и квадра 

-израчуна површину и запремину правилне шестоугаоне призме 

и ваљка 

-израчуна површину и запремину лопте 

-одреди површину једноставних равних пресека тела 

 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа 

 

 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 
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6 -Стицање основних 

знања о низовима 

-препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

-препозна аритметички низ, објасни шта су n и d и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова низа 

-препозна геометријски низ, објасни шта су n и q и израчуна 

тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова геометријског низа 

34. усмену проверу знања 

35. писмену проверу знања 

36. тестове знања 

-Оквирни број часова по темама 

• Тригонометрија правоуглог троугла 

7 часова 

• Степеновање и кореновање 12 

часова 

• Функција и график функције 6 

часова 

• Квадратна једначина и квадратна 

функција 15 часова 

• Тела 10 часова 

• Низови 6 часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Математика 

Разред: 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: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

 

 

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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16 -Стицање основних 

знања о правој и 

кругу 

-примени Гаусов алгоритам на решавање система линеарних 

једначина (3*3) 

-нацрта Декартов правоугли координатни систем и у њему 

представи тачку 

-израчуна растојање између две тачке и обим троугла ако су дате 

координате његових темена 

-разликује општи облик једначине праве од експлицитног облика 

и преведе један запис у други 

-објасни положај праве у координатном систему у зависности од 

коефицијената k и n 

-одреди једначину праве одређену датом тачком и датим 

коефицијентом правца 

-одреди једначину праве одређену датим двема тачкама 

-примени услов паралелности две праве 

-израчуна растојање тачке од праве 

-преведе општи облик једначине круга у експлицитни 

-одреди положај круга у Декартовом координатном систему и 

полупречник круга 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика 

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика 

 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

-Аналитичка геометрија у равни: 

Гаусов алгоритам применити само на 

конкретне примере. Истаћи да је аналитичка 
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6 -Стицање основних 

знања из елемената 

финансијске 

математике 

-примени каматни рачун од сто (време дато у годинама, 

месецима или данима) 

-примени каматни рачун више сто и ниже сто 

-објасни појам менице и на који начин се употребљава 

-примењује прост каматни рачун на обрачунавање камате код 

штедних улога и потрошачких кредита 

-покаже разлику између простог и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

геометрија на одређени начин спој алгебре и 

геометрије: приступ геометрији помоћу 

координата омогућава да се разни ликови 

(објекти) опишу алгебарским једначинама. 

-Елементи финансијске математике: 

Користити што више конкретних примера из 

живота. 

 Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

16. усмену проверу знања 

17. писмену проверу знања 

18. тестове знања 

Оквирни број часова по темама: 

• Аналитичка геометрија у равни 16 

часова 

• Елементи финансијске математике 6 

часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (2 по полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 

 

 

 

Корелација са другим предметима: 

-Физка 

-Експлоатација пољопривредних машина 

-Предузетништво 
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Образовни профил: Руковалац механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

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: 64     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света. 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском одредницом. 

На почетку модула ученика упознати 

са циљевима и исходима наставе, 

планом рада и начина оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се реализује 

кроз теоријску наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске 

државе.  

Разликује периоде у којима је постојала, 

престала да постоји и поново настала 

српска држава. Наведе и упореди одлике 

српске дежавности. 

Место реализације наставе:Учионица 

или одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити кроз: 

праћење, тестове знања и усмено 

испитивање. 

   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих 

идеја модерног доба и 

њиховог утицаја на стварање 

Уочи утицај европских револуционарних 

збивања на развој српске националне и 

државне идеје. Објасни узроке и последице 

српске револуције, ослободилачких ратова 

1876.-1878, Балканских ратова и Великог 

рата. 
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српсдке државе. 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и 

постоји српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које су 

вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у 

српској револуциј, развоју институција и 

формирању модерног политичког система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској 

држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и 

носиоцима идеје. 

Изведе закључак о значају уставности за 

развој модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о 

одликама југословенске 

државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске државе 

за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као 

републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

   Проширивање знања о 

положају српског народа у 

југословенској држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

3. Достигнућа 

српске културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о 

вишевековном континуитету 

српске културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања на 

културна кретања. 

 

   Сагледавање српске културе 

као део европског културног 

наслеђа. 

Опише одлике свакодневног живота Срба 

у различитим епохама. 
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Проширивање знања о 

највишим дометима и 

представницима српске 

културе. 

   Развијање свести о значају 

образовања за општи 

културни напредак. 

Упореди одлике српске културе 

различитих периода. 

 

   Уочавање промена у 

свакодневном животу код 

Срба кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне за 

развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и 

Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у 

савременом свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и економским 

односима. 

 

   Проширење знања о 

најзначајнијим међународним 

организацијама и чланству 

Србије у њима. 

Разуме место и улогу Србије у савременом 

свету.Утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама. 

 

   Проширивање знања о 

последицама научно-

технолошког развоја на живот 

савременог човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив  предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветнигласник“, 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: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични 

циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ћебити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

образовнихстандарда, исхода, 

циљева учења 

1. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање 

ученика за 

коришћење основних 

могућности 

рачунарског система 

класификује фазе историјског развоја рачунара  

наведе примере употребе РС у свакодневном животу  

дефинише појмове  хардвера и софтвера 

објасни Фон Нојманов  модел  рачунара 

разликује јединице замеру количине података  

разликује  основне  компоненте  рачунара  разликује  

факторе који утичу на перформансе  рачунара 

разликује  врсте  софтвера 

дефинише  оперативни  систем (ОС) и наводи  

његове  главне  функције 

подешава  радно  окружење ОС  

хијерархијски  организује  фасцикле и управља  

фасциклама и датотекама 

разликује  типове  датотека 

користи  текст  едитор  оперативног  система  црта  

помоћу програма  за  цртање у оквиру ОС  

инсталира  нови  софтвер  компресује и 

декомпресује  датотеке и фасцикле  обезбеђује  

заштиту рачунара од штетног софтвера 

инсталира периферне уређаје 

наводи  примере и предности  умрежавања  

рачунара  манипулише  дељивим  ресурсима у 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености исхода 

Тестове практичних вештина 
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локалној  мрежи 

управља  штампањем  докумената 

примењује  здравственe и сигурноснe  мерe  заштите  

при  коришћењу  рачунара 

објасни утицај коришћења рачунара на животну 

средину 

примењује и поштује законскa решења у вези  са 

ауторским  правима и заштитом  података 

2. 
Обрада текста 
 

16 Оспособљавање 

ученика за рад са 

програмима за обраду 

текста 

подешава радно окружење програма за обраду 

текста  управља текстуалним  документима и чува 

их у различитим  верзијама креира и уређује  

текстуалне  документе 

креира и уређује  табеле уметне објекте у текст и 

модификује их  направи циркуларна писма 

подешава параметре изгледа странице  текстуалног  

документа 

проналази и исправља  правописне и словне  грешке  

помоћу  алата  уграђених у програм  за  обраду  

текста.  

прегледа и штампа  текстуални  документ.  

3. Табеларни прорачуни 16 Оспособљавање 

ученика за рад са 

програмом за 

табеларне прорачуне 

подешава радно окружење програма за табеларне 

прорачуне управља  табеларним  документима и 

чува их у различитим  верзијама 

уноси  податке  различитих  типова – појединачно и 

аутоматски измени садржаје ћелија  сортира и 

поставља филтере 

манипулише  врстама и колонама 

организује  радне  листове 

уноси  формуле у ћелије 

форматира   ћелије  бира, обликује и модификује  

графиконе 

подешава  изглед странице за штампање табеларног  

документа 

исправља  грешке у формулама и тексту 

прегледа и штампа  табеларни  документ 

 

4. Слајд - презентације 

 

12 Оспособљавање 

ученика за израду 

слајд – презентација и 

њихово презентовање 

подешава  радно окружење програма за израду слајд – 

презентације 

управља слајд – презентацијама и чува их у различитим  

форматима и верзијама 

додаје и премешта  слајдове 

припреми  презентацију у складу са  правилима и 

смерницама  за  израду  презентације 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење остварености 

исхода 

Тестове практичних 
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користи  различите  организације  слајда 

уноси и форматира  текст  на  слајду 

додаје  објекте  на  слајд 

уноси  белешке  уз  слајд 

подешава  позадину  слајда 

користи и модификује  готове  дизајн – теме 

додаје и подешава  анимационе  ефекте  објектима 

бира и подешава  прелазе  између  слајдова 

израђује  интерактивне  слајд  презентације 

разликује  врсте  погледа  на   презентацију 

припрема  за  штампу и штампа  презентацију 

подешава  презентацију  за јавно приказивање;  

припрема презентације за приказивање са другог рачунара 

излаже слајд-презентацију 

 

вештина 

5. Интернет и електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

Интернета и 

електронску 

комуникацију 

објасни појам и структуру Интернета 

разликује начине повезивања рачунара са Интернетом 

разликује Интернет – сервисе 

објасни појмове  хипертекста и WWW  

користи садржаје са веба (WWW – сервиса)  

проналази садржаје на вебу помоћу претраживача 

процењује садржаје са веба на критички начин 

преузима  садржаје са  веба 

комуницира  путем  електронске  поште 

разликује  предности и недостатке електронске  

комуникације 

користи  разноврсне    Интернет – сервисе 

попуњава и шаље  веб – базиране  обрасце 

објашњава  појам електронског  пословања 

примени  сервис „у облаку“  

објашњава  могуће  злоупотребе  Интернета 

примењује  безбедносне  мере  приликом  коришћења  

Интернета 

примењује  правила  лепог  понашања  на  режи 

поштује  ауторска  права за  садржаје  преузете  са  мреже 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Географија 

Разред: Tрећи 

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: 30 0 0 0 30 

Недељни фонд часова: 1 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

•Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука; 

•Стицањ нових актуелних знаиња о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи; 

•Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије; 

•Стицање нових актуелних знања о покрету, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва; 

•Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

•Развијање осећања припадности својој нацији као делу ннтегралног света. Изградња и неговање националног и културног идентитега у 

мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

•Оспособљавање ученика да примељују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју: 

Оспособљавање ученика заодговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовањеу заштити, обнови и унапређивању животне средине 

 

 

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. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије 

2 Стицање знања о 

предмету 

проучавања, 

подели, значају и 

месту географије у 

систему наука 

Уочавање и 

схватање 

корелативних 

односа између 

географије и других 

природних и 

друштвених наука 

•дефинише предмет изучавања, значај, развој и 

место географије у систему наука 

•разликује природне и друштвене елементе 

географског простора и схвата њихове узајамне 

узрочно-последичне везе и односе 

•одреди место географије у систему наука 

препозна значај и практичну примену географских 

сазнања 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима иаставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања опште наставе 

Предмет се реализује кроз 

следеђе облике наставе: 

теоријска настава (30 часова) 

Место реализације наставе 

Теоријска настава се реализује у 

учионци 

Целокупнуреализацију наставе « 

коришћење савремених 

електронских помагала, 

аналогних и дигиталних 
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географеких карата различитог 

размера и садржаја 

коришћење информција са 

Интернета 

коришћење интерактивних 

метода рада 

користити географске и 

историјске карте опште и 

тематске 

2. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај 

6  Проширивање 

знања о положају, 

месту и улози 

Србије на 

Балканском 

полуострву и 

југоисточној 

Европи 

• Уочавњем 

општих 

географских 

карактеристика, 

сагледати сложене 

друштвено - 

економске 

процесе и промене 

у југоисточној 

Европи на 

Балканском 

полуострву и у 

нашој држави. 

• дефинише појам и функције државних граница, 

разуме 

државнр уређење Србнјс и познаје државна 

обележја: грб. 

заставу, химну 

* објашњава на карти положај и величину 

тсриторије Србије уз 

кратак опис битних карактеристика граница са 

суседним 

земљама 

* дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на 

карти 

Балканско полуострво и идентификује његове 

опште 

географске карактеристике: физичке, културне и 

демографске 

• анализира промене на политичкој карти 

Балканског 

полуострва: настанак и распад Југославије, 

стварање нових 

држава и облици њихове сарадње 

• уочава предности и недостатке географског 

положаја Србије 

усмена провера 

тестови 

3. Становништво и насеља 

Србије 

11 • Стицање нових и 

продубљених 

знања о природи 

Србије и њеном 

утицају на живот 

и привредне 

делатности људи 

• Сагледавање 

физичко- 

географских 

компонената 

 

 

• дефинише; парк природе, предео изузетних 

одлика, резерват 

природе, споменик природе и природне реткости. 

опште антропогеографска обележја и историјско-

гео рафски континунтет насељавања Србије 

објасни кретање становништва и територијални 

размештај становништва у Србији 

укаже на промену броја становника Србије и 

наведе факторе који условљавају промене 

усмено одговарање 

тестови 
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простора Србијс и 

разумевање 

њиховог значаја 

за живот људи и 

могуђности 

развоја привреде 

 

Проширивање 

знања о 

демографском 

развоју и распореду 

становништва у 

Србији 

Уочавње 

демографских 

проблемаи 

могућности 

њиховог 

превазилажења за 

свеукупни 

друштвено- 

економски 

развитак наше 

земље 

Формирање свести 

о неговању 

националног и 

културног 

идентитета 

становништва уз помоћ графичких метода 

анализира основне демографске одлике; да их 

објашњава, врши предвиђања и изводи закључке. 

дефинише појмове: наталитет, морталитети 

природни прираштај. 

дефинише појам миграције и разликујетипове и 

видове миграција 

објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјална, национална) 

разликује појмове: националног, етничког и 

културног идентитета 

изгради став о једнаким правима људи без обзира 

на расну, националну, верску и другу прнпадност 

објасни демографске проблеме и популациону 

попитику у Србији 

дефинише појам дијаспоре 

лоцира подручја на којима живи српско 

становништво у непосредном и ширем окружењу 

(Мађарска. Румунија. Македонија, Албанија, Црна 

Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија) 

разликује оазну, компактну и појединачну 

насељеност српског становништва у подручјима 

непосредног и ширег окружења 

објасни основне карктеристике становништва 

Републике Српске 

лоцира аутохтоне српске територије (северни 

делови Далмације,Лика, Кордун, Банија, Славонија 

и Барања) објасни радне миграцијеу евопске земље 

н именује државе и градове у којима има нашег 

сгановништва објасни исељавање нашег 

становништва на ваневропске континенте 

разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске 

земље именује државе и градовеу којимаживи наше 

становништво објасни однос и везе дијаспоре и 

Србије  

4. Привреда Србије 1 • Проширивањеи 

продубљивање 

знања о привреди 

Србије и њеним 

основним 

карактеристикама 

* Сагледавање 

потенцијала и 

анализира утицај природних и друштвених чиниоца 

на 

условљеност развоја и размештаја привреде Србије 

и групише 

гране привреде по секторима 

објасни како природни и друштвени фактори утичу 

на развој 

и размештај пољопривреде Србије 

усмена провера 

тестови 
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могућности 

Србије :за 

конкурентност у 

светској привреди 

дефинише гране пољопривреде у ужем смислу 

(земљорадња и 

сточарство) и ширем смислу (шумарство, лов и 

риболов), 

наведе значај пољопривреде. 

препозна основне функције шумарства, значај 

шума, факторе 

који их угрожавају и мере заштите 

утврди значај лова и риболова 

дефинише значај енергетике и рударства; наведе 

енергетске 

ресурсе и минералне сировине и направи њихов 

картографски преглед категорија Србије 

објасни појмове индустрије и индустријализације, 

одржив 

развој и наведе факторе развоја и размештаја, 

поделу 

индустрије и њен значај 

анализираутицај природних и друштвених фактора 

на развој 

саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја и њихов 

значај 

направи картографски преглед главних друмских н 

железничких правацау Србији, пловних река и 

канала, већих 

лука и аеродрома 

дефинише појмове: трговина, трговински и платни 

биланс и 

одреди значај трговине 

анализира утицај природних и друштвених фактора 

на развој 

туризма, дефиншие и наведе поделу туризма 

5. Регионалне целине 

Србије 

7 Стицање и 

проширивање 

географских знања 

о регионалним 

целинама Србије и 

сагледавање 

њихових 

специфичности 

дефинише појам регије и направи картографски 

преглед регионалиих целина Србије 

лоцира на карти Србије граннце Војводине и њених 

предходних целина и препозна њене природне и 

друштвсне одлике 

потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове природне и друштвене 

одлике 

препозна на карти Србије границе Западне Србије и 

опише њене природне и друштвене одлике 

покажее на карти СрбијеСтаровлашко-рашку 

усмена провера 

тестови 
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висију уз анализу њених природних и друштвених 

одлика 

лоцира иа карти Србије границе Источне Србије и 

наведе њене природне и друштвене одлике 

препозна на карти Србије границе Јужног 

Поморавља и препозна његове природне и 

друштвене одлике 

потврди на карти Србије границе Косова и 

Метохије и дискутује о његовим природним и 

друштвеним одликама 

6. Србија и савремени 

процеси у Европи и 

Свету. 

3 • Стицањс зкања о 

савременим 

политичким и 

економским 

процесима у 

Европи и свету 

који су услов за 

напредак свих 

земаља и народа 

» Стварање јасне 

слике о Србији у 

светским 

размерама и 

савременим 

међународним 

процесима 

• дефинише појмове: процес интеграције, 

демократска 

регионалитација, глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној 

Европн и познаје мирољубиву политику Србије у 

међународним оквирима и на Балкану 

• опише историјат развоја, наведе циљеве и 

дефинише 

проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да би 

постала 

равноправна члашша заједнице 

• разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних 

организација: (ЦЕФТА, ЕФТА.НАФТА. АСЕАН, 

ОПЕК. АПЕК..) 

• објасни улогу, значај и видове деловања Светске 

банке и 

Међународног монетарног фонда и улогу Србије у 

овим 

организацијама 

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и 

структуру 

Организује и образложи привженост Србије УН. 

• дефинише појам глобализације и разликује 

политичке, 

територијалне, економске, културне и друге видове 

глобализације 

 

 

 

усмена провера 

тестови 
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Кључни појмови садржаја: 

Предмет проучавања, подела и значај 

Место географије у систему наука 

* Површина, границе, државио 

уређење и државна обележја 

Србије 

• Савремене компоненте 

географског положаја Србије 

• Рељеф Србије 

• Клима, воде и водни 

ресурси, састав и карактер 

тла, биљни и животињски 

свет (одлике и економско- 

географски значај) 

привреде Србије. 

• Пољопривреда. шумарство, 

лов и риболов 

• Рударство и енергетика 

* Индустрија: појам, подела, 

структура и значај 

* Саобраћај и трговина 

• Туризам 

• Однос Србије према осталим 

европским и ваневропским 

економским и политичким 

интеграцијама 

» Светско тржиште капитала, 

структура и међуиародни 

значај 

* Уједињене нације. Структура 

и међународни значај. 

• Глобализација као светски 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Економска географија 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Екологија и заштита животне средине 

Разред: 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: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Схватање односа човека и животне средине; 
• Разумевање структуре екосистема и биосфере; 

• Схватање концепта одрживог развоја; 

• Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 

 

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. Основни појмови 

екологије 

4 - Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

екологије 

- Схватање структуре 

екосистема/биосфере и 

процеса који се у њима 

одвијају 

- Разумевање значаја 

биодиверзитета за опстанак 

живота на Земљи 

2.БИ.1.4.1. Познаје основне еколошке 

појмове и разуме њихово значење 

(животна средина, станиште-биотоп, 

животна заједница-биоценоза, 

популација, еколошка ниша, еко-

систем, биодиверзитет, биосфера). 

2.БИ.1.4.2. Познаје основне законитости 

и принципе у екологији и ослањајући се 

на те принципе уме да објасни основне 

процесе у еко-систему. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин 

поједини фактори неживе и живе 

природе утичу на организме 

(механизми дејства абиотичких и 

биотичких фактора).  

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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2. Животна средина и 

одрживи развој 

18 - Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

- Разумевање концепта 

одрживог развоја  

- Разумевање значаја 

различитих облика заштите и 

унапређивања животне 

средине 

- Развијање свести о 

последицама глобалних 

климатских промена 

2.БИ.1.4.3. Схвата значај 

биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту природе и 

биодиверзитета. 

 2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје људског 

деловања на животну средину, основне 

мере заштите животне средине и разуме 

значај тих мера. 

2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу 

одрживог развоја и критички анализира 

ситуације у којима постоје конфликти 

интереса између потребе економско-

технолошког развоја и заштите природе 

и животне средине. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

3. Еколошка култура 10 - Упознавање са начинима и 

значајем одржавања личне 

хигијене и хигијене 

животног и радног 

простора 

- Схватање значаја правилне 

употребе производа 

- Разумевање различитих 

утицаја на здравље  човека 

2.БИ.2.4.4. Зна механизме штетног 

дејства загађујућих материја на 

медијуме животне средине, последице 

загађивања по живи свет, као и мере за 

њихово отклањање. 

2.БИ.3.4.3. Разуме и критички 

анализира конфликт између потреба 

економско-технолошког развоја 

људских заједница и потреба очувања 

природе и биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

Кључни појмови садржаја: 

Еколошки фактори, популација, биосфера, загађење, заштита 

Корелација са другим предметима: 

Стручни предмети 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 / / / 32 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ предмета Социологија са правима грађана јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и проблемима; 

стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

  

Задаци наставе су да ученици: 

-  стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама; 

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама; 

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема; 

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада);  

-  да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 

-  проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд; стекну општу представу о уређењу Републике Србије. 

 

 

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.  

Структура и 

организација друштва 

8  Упознавање са 

функционисањем, 

структуром и 

организацијом друштва. 

-  схвати структуру и организацију друштва 

-објасни улогу друштвених група с посебним 

освртом на брак и породицу 

-схвати друштвену поделу рада 

-објасни узроке друштвеног раслојавања 

-наведе друштвене установе и организације и 

направи разлику између њих 

-разликује особености сеоског и градског 

становништва 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;  летеће 

усмено испитивање целог 

одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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2. Устав и правна држава 

 

4 Упознавање са појмом 

устав,  Уставом 

Републике Србије, 

његовим историјским 

претечама и 

правосудним системом 

Републике Србије 

-схвати значај устава 

-разликује устав од закона 

-направи преглед развоја уставности и 

законитости 

-зна основне одредбе устава 

-разликује врсте судских поступака 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

 

3. Демократија и 

мсханизми власти у 

Србији  

 

4 Упознавање са 

политиком као 

вештином управљања 

друштвом; 

оспособљавање за 

демократско мишљење;  

упознавање са 

функционисањем 

државних институција и 

органа власти  

 

-објасни појам, развој и облике суверености и 

демократије 

-опише улогу политике у друштву 

-зна државне симболе и елементе државности 

-разликује законодавну, судску и извршну 

власт 

-рзликује удружења грађана и политичке 

партије 

-схвати изборни поступак и конституисање 

скупштине и владе 

-разликује државне органе власти 

 

 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

4. Г рађанин и његова 

права и слободе у Србији  

 

4 Богаћење знања о 

људским правима и 

слободама и о улози 

појединца у друштвеном 

и политичком животу 

-схвати људска права и слободе и свој положај 

у друштву 

-зна на који начин се штите права и слободе 

грађана 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

5. Србија као држава, 

аутономија и 

докалнасамоуправа  

2 Обогаћивање знања о 

државности Републике  

Србије поређењем 

традиције и садашњег 

стања  , упознавање са 

историјом развоја устава 

у Републици Србији 

Развијање знања о 

аутономији и локалној 

самоуправи 

 

-пореди садашње стање и традицију 

државности и уставности у Србији 

-разликује аутоиомију и локалну самоуправу 

-разуме функционисање локапне самоуправе 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

 

6. Култура и друштво 6 Развијање знања о 

културним тековинама 

-уочи разлику и сличности између културе и 

цивилизације 

-схвати настанак религије и религијског 

мишљења 

-идентификује монотеистичке религије и 

објасни специфичности хришћанства 

-разликује обичај и морал 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 
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-схвати разлику између уметности, масовне 

културе, подкултуре, шунда и кича 

7. Друштвене промене и 

развој друштва 

 

4 Оспособљавање за 

живот у друштву 

изложеном сталним 

променама и изазовима 

које доноси развој 

савременог друштва; 

Стицање знања о 

хоризонталној и 

вертикалној 

покретљивости друштва. 

 

-идентификује друштвене промене 

-зна основне карактеристике хоризонталне и 

вертикалне друштвене покретљивости 

-препозна друштвени развој 

-формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног друштва 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Устав, друштво,право,политика 

Корелација са другим предметима: 

Историја, грађанско васпитање 
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Образовни профил: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕНЕ ТЕХНИКЕ 

Назив предмета: МОТОРИ И ТРАКТОРИ 

Разред: ПРВИ 

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: 64 64 30  158 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

 

 

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. Делови СУС 

мотора 

63 -Оспособљавање за 

склапање и расклапање 

мотора, 

-Оспособљавање за 

подешавање и одржавање 

механизама и уређаја 

мотора 

-Оспособљавање за 

коришћење алата и опреме 

-Дефинише основне величине 

мотора СУС 

-Објасни принцип рада двотактног и 

четворотактног мотора СУС 

-Наведе и опише делове мотора СУС 

-Препозна различите конструкције 

мотора и уочава њихове 

специфичности  

-Разликује делове мотора 

-Чита техничку документацију 

-Разликује режиме рада мотора 

-Води евиденцију одржаавња мотора 

-Обави склапање и расклапање 

једноставних мотора 

-Користи опрему и алат 

-Користи радионичко упуство за 

моторе 

-Користи табеле мера и зазора за 

подешавање мотора 

Реализацуја наставе: 

-теоријска настава (24 часа) 

-Вежбе (24 часа) 

-Настава у блоку (15 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на две групе приликом реализације 

-вежби 

-наставе у блоку 

Место реализације наставе  

-теоријска настава се реализује у учионици 

-вежбе се реализују у радионици 

-настава у блоку се реализује на школској економији 

Препорука и реализација наставе: 

Теоријски део наставе реализовати уз помоћ слика 

,проспеката и видео презентација 

-користити стручну литературу 

-на часовинма вежби показати делове различитих 

врста мотора 

-инсистирати на коришћењу радионичког 

приручника у току расклапања и склапања мотора 

-ученик је обавезан даводи дневник 

ввежбипрактичног рада 

-на крају модула ученик ради тест знања 

Оцењивање 
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Вредности остварених исхода вршити кроз : 

-праћење остварености исхода 

-тест знања 

-тестови практиочних вештина  

-дневник вежби 

-днневник практичног рада 

2. Уређаји на СУС 

мотору  

95 -Оспособљавање за 

одржавање уређаја мотора 

-оспособљавање за 

коришћење алата и опреме 

-наведе и опише уређаје ОТО и 

дизел мотора 

-објасни принципе рад уређаја 

-објасни поступке одржавања 

уређаја мотора 

-препозна различите конструкције 

мотора 

-резликује уређаје мотора 

Обави одржавање уређаја 

-чита техничку документацију 

мотора 

-води евиденцију одржавања мотора 

--Води евиденцију одржаавња 

мотора 

-Обави склапање и расклапање 

једноставних мотора 

-Користи опрему и алат 

-Користи радионичко упуство за 

моторе 

-Користи табеле мера и зазора за 

подешавање мотора 

Реализација наставе: 

-теоријска настава (40 часова) 

-Вежбе (40 часова) 

-настава у блоку (15 часова) 

-Подела одељења на групе 

Одељење се дели на две групе приликом реализације 

-вежби 

-наставе у блоку 

Место реализације наставе  

-теоријска настава се реализује у учионици 

-вежбе се реализују у радионици 

-настава у блоку се реализује на школској економији 

Препорука и реализација наставе: 

Теоријски део наставе реализовати уз помоћ слика 

,проспеката и видео презентација 

-користити стручну литературу 

-на часовинма вежби показати делове различитих 

врста мотора 

-инсистирати на коришћењу радионичког 

приручника у току расклапања и склапања мотора 

-ученик је обавезан даводи дневник 

ввежбипрактичног рада 

-на крају модула ученик ради тест знања 

Оцењивање 

Вредности остварених исхода вршити кроз : 

-праћење остварености исхода 

-тест знања 

-тестови практиочних вештина  

-дневник вежби 

-днневник практичног рада 

Корелација са другим предметима: 

Пољопривредне машине 

Професионална пракса 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Mотори и трактори 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32 30 128 254 

Недељни фонд часова: 2 1  4 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање конструкција пољопривредних машина; 

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производње и њихово најефикасније искоришћавање; 

- Стицање знања за правилно подешавање и одржавање машина ради постизања одговарајућег квалитета рада; 

- Стицање знања о функционалним и техничким карактеристикама машина, апарата и уређаја који се користе у пољопривредној      производњи; 

- Развијање интересовања за пољопривредну технику; 

- Оспособљавање за примену аротехничких мера у пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за самостално управљање трактором са приколицом у јавном саобраћају; 

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду; 

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду; 

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне технике. 

 

 

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. Трансмисија трактора  

      78 

- Оспособљавање за 

руковање трактором на 

полигону за обуку;  

- Оспособљавање за 

коришћење алата и 

опреме 

-наведе типове трактора који се користе у 

пољопривредној производњи; 

- наведе делове трансмисије трактора; 

- објасни принципе рада спојнице трактора;  

- објасни принцип рада и улогу мењача 

трактора; 

- објасни принцип рада и улогу мењача 

трактора; 

- објасни принцип рада и улогу 

диференцијала; 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- дневнике практичног рада. 
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- објасни конструкцију једноосовинских 

трактора и мотокултиватора; 

- наведе прикључке једноосовинских 

трактора; 

- препозна резличите конструкције 

трактора и уочава њихове специфичности; 

- обави мере техничког одржавања 

трансмисије трактора; 

- користи упуство за руковање и 

одржавање трактора; 

- рукује трансмисијом трактора; 

- визуелним прегледом провери иаправност 

трансмисије трактора; 

- подеси слободан ход педале спојнице; 

- води евиденцију одржавања трактора; 

- примени мере заштите на раду. 

2. Обука вожње трактора  

       48 

- Оспособљавање за 

самостално управљање 

трктором у саобраћају 

на путевима 

- Наведе правила саобраћаја на путевима; 

- препозна саобраћајне знакове и знаке који 

дају овлашћења лица; 

- објасни поступање у складу са прописим 

и правилима саобраћаја и саобраћајних 

знакова за време вожње у насељеном месту 

и ван насељеног места; 

- објасни радње са трактораом у саобраћају 

( укључивање у саобраћај, извођење 

појединих радњи са трактором у саобраћају 

); 

- објасни правила проласка возила кроз 

раскрницу; 

- објасни функсионисање уређаја трактора 

и приколица значајних за безбедност 

саобраћаја ( уређаји за управљање, кочење 

и светлосно-сигнални уређаји ); 

- објасни значај техничке исправнсоти 

трактора и приколице; 

- наведе опасности које настају због 

непрописног предузимања радњи у 

саобраћају; 

- објасни безбедно понашање учесника у 

саобраћају; 

- објанси безбедно понашање учесника у 

саобраћају; 

- објасни превоз лица трактораом и 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- дневнике вежбе. 
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прикључним возилом које вуку трактори; 

- припреми трактор и приколицу за вожњу; 

- изврши контролу исправности и 

функционисања прописаних уређаја 

трактора и приколице; 

- провери исправе потребне за вожњу; 

- стартује мотор и крене трактором првим 

степеном преноса на полигону за обуку; 

- обави полазак са места на равном путу  и 

путу са уздужним нагибом; 

- обави радње трактором и приколицом на 

уређеном простору ( полигону за обуку); 

- поступа у скаладу са прописима о 

правилима саобраћаја и саобраћајним 

знаковима за време вожње на путу у 

насељеном месту иван насељеног места 

(укључивање у саобраћај, извођење 

појединих радњи са практором у 

саобраћају); 

- изврши пролаз трактора са приколицом 

кроз различите раскрснице; 

- прилагоди брзину кретања у условима 

пута, при уласку у оштру кривину, на 

прелазу пута у оштру кривину, на прелазу 

преко железничке пруге, испред 

раскрснице и при наилажењу на пешачке 

прелазе; 

- управљање трактораом са приколицом на 

путу са слабијим интезитетом саобраћаја; 

- управља трактораом на путу са јачим 

интезитетом саобраћаја; 

- управља трактором ван насељеног места; 

- управља трактором ноћу и условима 

смањење видљивости; 

- користи светла за осветљење пута, светла 

за означавање трактора (ротационо светло); 

- рукује уређајима трактора (уређај за 

кочење, хидраулични уређај, светлосно-

сигнални уређаји); 

- заустави и паркира трактор и приколицу 

на безбедан начин. 
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3. Уређаји трактора  

      128 

- Оспособљавање за 

руковање, подешавање 

и одржавање уређаја 

трактора. 

- Наведе уређаје трактора; 

- објасни улогу уређаја; 

- објасни принципе рада уређаја трактора; 

- објасни конструкцију уређаја 

једноосовинских трактора 

мотокултиватора; 

- опише услове рада руковаоца; 

- препозна различите конструкције уређаја 

трактора и уочава њихове специфичности; 

- визуелним прегледом провери исправност 

уређаја не трактору; 

- обави мере техничког одржавања уређаја 

на трактору; 

- рукује хидрауличним уређајем трактора; 

- провери исправност уређаја за управљање 

и кочење на трактору; 

- обави подешавање размака точкова; 

- користи упуства за руковање и 

одржавање трактора; 

- води евиденцију одржавања трактора; 

- спроведе мере личне хигијене и хигијене 

радног места. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- дневнике практичног рада. 

Кључни појмови садржаја: 

- Спојница; 

- Мењачки преносник; 

- Диференцијални преносник; 

- Бочни редуктори; 

- Ходни механизам; 

- Знакови, прописи и безбедност; 

- Уређаји на трактору. 

Корелација са другим предметима: 

- Пољопривредне машине; 

- Професионална пракса. 
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Образовни профил: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

Назив предмета: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНE 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму за подручје рада Пољопривреда , производња и прерада 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 96  30 96 222 

Недељни фонд часова: 3   3 

Општи циљеви и задаци: 

- - Упознавање конструкција пољопривредних машина 

--         Стицање анања о примени машина у пољопривредној производњи и њихово најефикасније искоришћавање; 

- Стицање знања за правилпо подешавање и одржавање машина ради постизања одговарајућег квапитета рада; 

- Стицање знања о функционалним и техничким карактеристикама машина, апарата и урсфаја који се користе у пољолривредној производњи; 

- Развијање интересовања за пољопривредну технику; 

- Оспособљавање за примену агротехничких мера у пољопривредној производљи; 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и остапих средставау пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду; 

- Развијањс радних навика, сигурности, прецизностн и одговорности у раду: 

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћења пољопривредне технике; 

- Упознавање са достигнућима у конструкцији пољопривредних машина. 

 

 

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. Машине за обраду и 

ђубрење земљишта 

40 Оспособљавање за 

правилно агрегатирање, 

подешавање и одржавање 

машина за обраду 

земљишта и ђубрење; 

Оепособљавање за 

извођење ђубрења, орања 

и предсетвене припреме 

земљишта. 

• препозна 

различите копструкциЈе 

плугова и уочава њихове 

наведе поделу машина и оруђа за обраду 

земљишга; 

наведе и опише делове раоних плугова; 

објасни принцип рада раоних ллугова; 

објасни подешавање за рад плугова и 

одржавање; 

објасни начине орања; 

наведе и олише машине и оруђа за 

допунску обраду зеиљишта; 

објасни рад машина за предсетвену 

припрему земљишта; 

наведе поделу машина за ђубрење; 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• гтраћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике вежби 

« дневнике практнчнограда 
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специфичности; 

• провери 

исправиост машина и 

оруђа за обраду 

земљишта; 

• обави мере 

техничког одржавања; 

• обави 

прикопчавање машина п 

оруђа за трактор; 

• обавк неопходна 

подешавања на трактору и 

прпкључној машини или 

оруђу; 

• користи упутство 

за руковање и одржавање; 

• води евиденцију 

рада и одржавања; 

• обави орање на 

наор и разор; 

• изведе равно 

орање; 

• обави 

предсетвену принрему; 

• обави ђубрење 

земљишта; 

• примеии мере 

заштите на раду. 

објасни припципе рада, подешавање и 

одржаваље машина за ђубрење. 

2. Машине за сетву и садњу 52 • Оспособљавање 

за подешавање, 

одржавање и чување 

машина засетву и садњу; 

• Оспособљавање 

за правилно коришћење 

машина за сетву и садњу. 

* наведе поделу машина за сетву и 

садњу; 

* наведе агротехничке захтеве 

машина 

* објасни неопходна подешавања на 

машинамаза сетву и садњу; 

* наведе и опише типове сетвених 

апарата; 

* укаже на разлике у раду појединих 

машина; 

* објасни принцип рада машина за 

еетву и садњу; 

* израчуна контролну количину 

семена и положај маркера на сејачици; 

* објасни начине сетве и садње. 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

* праћење остварености 

исхода 

* тестове знања 

* тестове практичних 

вештина 

* дневнике практичног рада 
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• препозна различите конструкције 

сејачица и садилица; 

• визуелним прегледом провери 

исправност машиназа сетву и садњу; 

• обави мере техничког одржавања; 

• обавља прикопчавање машина за 

трактор; 

• обави неопходна подешавања на 

трактору и прикључној машини; 

• користи упутство за руковање и 

одржавање; 

• обави проверу подешености 

сејачице; 

• води евиденцију рада и 

одржавања; 

• обави сетву ускоредном еејалицом; 

• обави сетву широкоредном 

сејалицом; 

• примени мере заштите на раду. 

3. Машине за негу усева и 

заштиту биља 

46 • Оспособљаваше за 

правилно 

подешавање. 

одржавање и чување 

машина за негу усева 

и заштиту биља; 

• Оспособљавање за 

коришћење машина 

за негу усева и 

заштиту биља. 

* наведе поделу машина за негу усева и 

заштиту биља; 

* наведе агротехничке захтеве машина; 

* објасни неопходна подешавања на 

машинама; 

• наведе и опише типове култиватора за 

међуредну обраду; 

• наведе и опише типове прскалица; 

* наведе и опише делове прекалица; 

* објасни принцип рада прскалица; 

* нзрачуна контролну количину течиости 

запреминском и количинском методом; 

• објасни значај иравилног одржавања 

прскапица за заштиту животне средине; 

• наведе врстеуређаја за наводњавање; 

* опише поједине уређаје; 

• дефинише основне показатеље рада 

уређаја (капацитет, процее рада и 

економичност); 

* објасни принцип рада појединихуређаја. 

 

• визуелним прегледом провери исправност 

машина; 

• обави мере техничког одржавања; 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

* тестове практичних вештина 

• дневнике практичног рада 
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* обави прикопчавање машина за трактор; 

* обави неопходна подешавања на 

машинама; 

• обави проверу подешености прскалице; 

• обави култивирање, прскање и 

наводњавање; 

* користи упутство за руковање. 

подешавање и одржавање машина и 

уређаја; 

* води евиденцију рада и 

одржавања; 

* примени мере заштите животне 

средине; 

* примеии мере заштите на раду. 

4. Машине за убирање 

плодова 

60 * Оспособљавање 

за руковање самоходним и 

прикључним машинама за 

убирање плодова; 

* Оспособљавање 

за правилно подешавање, 

одржавање и чување 

машина заубирање 

плодова. 

• наведе и опише машине за 

убирање плодова; 

• наведе агротехничке захтеве 

машина; 

• објасни неопходна подешавања на 

машинама; 

• објасни технолошки процес рада 

житних комбајна и берача кукуруза; 

• објасни приниип рада вадилица 

кромпира; 

• објасни приндип рада комбајна за 

грашак и боранију; 

• објасни принцип рада вадилица 

коренастог поврћа; 

• објасни принцип рада машина за 

убирање лиснатог поврћа; 

• објасни принцип рада машина за 

убирање парадајза; 

• наведе и опише машине за вађење 

шећерне репе; 

• објаени значај превентивног 

одржавања; 

• наведе и објасни мере заштите на 

раду и противпожарне заштите. 

• препозни различите конструкције 

машина и уочава њихове специфичности; 

• визуелним прегледом провери 

исправност машнна; 

• обави мере техничког одржавања; 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике практичног рада 
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• обави прикопчавање машина за 

трактор; 

• обави неопходна подешавања; 

• рукује машинама за убирање 

плодова; 

• користи улутство за руковање, 

подешавање и одржавање; 

• води евиденцију рада и 

одржавања; 

• примени мере заштите на раду. 

5. Машине и опрема за 

транспорт40 

24 Оспособљавање за 

правилно коришћење и 

одржавање транспортних 

средстава 

* иаведе поделу машина за 

транспорт; 

* дефииише средства спољашњег и 

унутрашњег транспорта; 

* објасни карактеристике 

транспортних средстава; 

* опише делове транспортних 

средстава; 

* објасни процес рада појединих 

гранспортних средстава; 

* објасни предности и недостатке 

појединих транспортних средстава. 

* разликује транспортна средства; 

* обави превентивно одржавање 

транслортних средстава; 

* подеси транспортна средстава; 

* рукује транспортним средствима; 

* изврши демонтажу, монтажу и 

магве оправке појединих склопова 

транспортиих средстава; 

* користи упутство за руковање, 

подешавање и одржавање; 

* примени мере заштите на раду. 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз; 

* праћење остварености 

исхода 

* тестове знања 

* тестове практичних 

вештина 

* дневнике практичног рада 

Кључни појмови садржаја: 

Упознавање констукције и принципа рада машина , оспособлјаванје за рад , одржавање машина и примену опреме и мера заштите при раду 

Корелација са другим предметима: 

— Пољопривредна производња; 

— Мотори и трактори; 

— Професионална пракеа 
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Образовни профил: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

Назив предмета: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму  за подручје рада Пољопривреда , производња и прерада 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32  64 160 

Недељни фонд часова: 2 1  2 

Општи циљеви и задаци: 

- - Упознавање конструкција пољопривредних машина 

- - Стицање анања о примени машина у пољопривредној производњи и њихово најефикасније искоришћавање; 

- Стицање знања за правилпо подешавање и одржавање машина ради постизања одговарајућег квапитета рада; 

- Стицање знања о функционалним и техничким карактеристикама машина, апарата и урсфаја који се користе у пољолривредној производњи; 

- Развијање интересовања за пољопривредну технику; 

- Оспособљавање за примену агротехничких мера у пољопривредној производљи; 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и остапих средставау пољопривредној производњи; 

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду; 

- Развијањс радних навика, сигурности, прецизностн и одговорности у раду: 

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћења пољопривредне технике; 

- Упознавање са достигнућима у конструкцији пољопривредних машина. 

 

 

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. Машине и опрема у 

сточарству 

96 • Оспособљавање за 

коришћење опреме у 

сточарству; 

• Оспособљавање за 

правилно коришћење, чување и 

одржавање машина за 

спремање сена и силаже. 

• наведе пс-лелу машина и опреме у 

сточарству: 

• дефинише агротехничке захтеве за 

машине и опрему у сточаретву; 

- објасни принципе рада машина за 

спремање сена и силаже; 

• опише објекте за смештај сточне 

хране; 

• објасни технолошки процес рада 

сушара; 

• дефинише основие показатеље 

рада уређаја за снабдевање водом; 

• објасни рад појилица; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

* праћење 

остварености исхода 

* тестове знања 

* тестове практичних 

вештина 

* дневнике пракзичног 

рада 
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• дефинише основие показатеље 

рада уређаја за исхрану; 

• објасни прннцип рада уређаја за 

изђубравање; 

• објасни принцип рада уређаја за 

мужу; 

• наведе и опнше врсте нзмузншта. 

• препозна различите конструкције 

машина и уочава њихове специфичности; 

• визуелним прегледом провери 

исправност машина и опреме; 

• обави мере техничког одржавања; 

• обави прикопчавање машина за 

трактор; 

• обави неопходна подешавања; 

• обави рад са машинама и опремом; 

• користи упутство за руковање, 

подешавање и одржавање; 

• води евиденцију рада и 

одржавања: 

• примени мере заштите на раду. 

2.  

Машине и опрема у 

воћарству и 

виноградарству 

64 • Оспособљавње за 

правилно коришћење 

и одржавање машина 

за воћарство и 

виноградаретво 

  

• наведе поделу машина за воћарство и 

виноградарство; 

• објасни принцип рада машина за обраду 

земљишта у воћарству и виноградарству; 

* објасни рад машина за копањејама и 

садњу; 

* наведе поделу машина за негу и заштиту; 

* објасни принцип рада машина за негу и 

заштиту; 

• наведе поделу машина за бербу воћа и 

грожђа; 

• објасни принцип рада машина за бербу 

воћл 

и грожђа; 

« наведе и опише машине и уређаје за 

сушење 

воћа н грожђа; 

* наведе и опише машине за класирање и 

паковање воћа и грожђа; 

• наведе објекте за складиштење воћа и 

грожђа. 

Вредновање остварености 

исхода вршт и кроз: 

* праћење остварености 

нсхода 

• тестове знања 

• тестове практичних вештина 

• дневнике вежби 
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• препозна различите конструкције машина 

и 

уочава њихове специфичности; 

• визуелним прегледом провери исправност 

машина; 

* обави мере техничког одржавања; 

* обави прикопчавање машина за трактор; 

* обави неопходна подешавања; 

• обави рад са машинама према 

тсхноленжом 

процесу; 

* користи упутство за руковање, 

подешавање 

и одржавање; 

* води евпденцију рада и одржавања; 

* примени мере заштите на раду. 

Кључни појмови садржаја: 

Упознавање констукције и принципа рада машина , оспособлјаванје за рад , одржавање машина и примену опреме и мера заштите при раду 

Корелација са другим предметима: 

— Пољопривредна производња; 

— Мотори и трактори; 

— Професионална пракеа. 
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Образовни профил: Руковалац-Механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Основе пољопривредне прозводње 

Разред: Први 

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: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о биолошким, агротехничким и другим знањима неопходним з аукључивање  у технолошке  процесе биљне  производње 

-Развијање интересовања ученика да путем усвајања основа пољопривредне производње овладају најцелисходнијом применом 

пољопривредне технике 

 

 

 

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. Педологија и 

агрохемија 

32 -Упознавање ученика 

санастанком земљишта 

-Стицање основних знања о 

најважнијим типовима 

земљишта; 

-Упознавање ученика са 

хемијским саставом и начином 

исхране биљака; 

-Упознавање уечника са 

ђубривима која се користе у 

биљној производњи 

 

-опише настанка и генезу 

земљишта 

-наведе минеролошки састав 

и органске материје  

земљишта 

-дефинише хумус 

-наведе хемијске особине 

земљишта 

-наведе физичке особине 

земљишта 

-наведе типове земљишта 

који се налазе у подручју где 

Вредновање остварености 

исхода врши 

-праћење остварености исхода 

- тестове знања 



 

1234 

 

се школа налази 

-наведе хемијски састав 

биљкака 

- објасни хетеротрофни начин 

исхране 

-објасни аутотрофни начин 

исхране 

-објасни исхрану 

најважнијим биогеним 

елементима(азот, фосфор , 

калијум) 

-наведе најважнија органска 

ђубрива 

-наведе најважнија 

минерална ђубрива 

-наведе бактериолошка 

ђубрива 

-наброји начине ђубрења 

 

2. Опште  ратарство 24 -Упознавање ученика са 

чиниоцима за гајење биљних 

култура 

-Стицање знања о обради 

земљишта, сетви и садњи 

-Оспособљавање за примену 

мера неге  у биљној 

производњи 

-Усвајање знања о убирању и 

чувању плодова 

-објасни значај климатских 

чинилаца у пољопривредној 

производњи 

-објасни важност климатских 

чинилаца у пољопривредној 

производњи 

-обасни потребу обраде 

земљишта 

-дефинише основну и 

допунску обраду земљишта 

-објасни потребу биљака за 

ђубрењем 

-објасни основно и допунско 

ђубрење 

-објасни начине 

размножавања културних 

биљака 

Вредновање остварености 

исхода врши 

-праћење остварености исхода 

- тестове знања 
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-дефинише појам семена и 

квалитет семена 

-објасни припрему семена з 

асетву 

- објасни начине и време 

сетве најзначајнијих 

ратарских и повртарских 

култура 

-наведе мере неге усева 

-дефинише појам жетве 

зрнастих култура 

-опише бербу и вађење 

коренасто-кртоластих усева 

3. Ратарство  са 

повртарством 

40 -Упознавање морфологије 

ратарских и повртарских 

култура 

-Оспособљавање за 

производњу ратарских и 

повртарских култура 

-објанси значај ратарских и 

повртарских култура 

-објасни морфологију 

ратарских и повртарских 

култура 

-објасни технологију 

производње ратарских и 

повртарских култура 

Вредновање остварености 

исхода врши 

-праћење остварености исхода 

- тестове знања 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Пољопривредне машине, Експлоатација пољопривредних машина, Професионална пракса 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Основи пољопривредне производње 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32 30 / 126 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

-Стицање знања о биолошким, агротехничким и другим знањима неопходним за укључивање у технолошке процесе сточарске и воћарске производње 

-Стицање знања о основним  карактеристикама сточарске производње 

-Усвајање потребних знања из области ратарства и повртарства 

-Развијање интересовања ученика да путем усвајања основа пољопривредне производње овладају применом пољопривредне технике- 

 

 

 

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. Опште сточарство 12 -Разумевање појма и значаја 

зоотехнике као практичне 

научне дисциплине 

-Стицање знања о пореклу 

домаћих  животиња и 

систематским јединицама у 

сточарству; 

-Разумевање општих и 

специјалних особина за 

селекцију 

-Објасни значај зоотехнике као 

науке; 

-Објасни порекло појединих раса 

домаћих животиња 

-дефинише појам 

врсте,расе,соја,запата, 

линије,рода,фамилије,стабла и 

категорије; 

-наведе опште особине за селекцију: 

конституција, кондиција, 

екстеријер,здравље, темперамент и 

ћуд; 

-наведе специјалне особине за 

селекцију: млечност, товност, 

носивост и производња вуне. 

-праћење остварених исхода 

-тестови знања 

-тест практичних вештина 

-дневнике вежби 

2. Исхрана домаћих 

животиња и зоохигијена 

20 -Оспособљавање за спремање 

и складиштење сточне хране; 

-Оспособљавање за примену 

-Објасни значај хранљивих материја 

у исхрани домаћих животиња 

-Израчуна хранљиву вредност 
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општехигијенских и 

превентивних мера у 

зоотехници. 

сточних хранива 

.-Објасни спремање и складиштење 

сточне хране 

-Објасни значај спољашњих фактора 

и њихов утицај на здравље 

животиња 

-Одржава хигијену у објектима 

-одржава хигијену исхране 

животиња 

3. Воћни расадник и 

подизање засада 

38 -Оспособљавање за 

производњу садног 

материјала 

-Оспособљавање за извођење 

радова везаних за подизање 

засада. 

          Теорија 

- наброји вегетативне   и 

генеративне органе воћака; 

- објасни основне   

  функције органа воћака 

-дефинише  цветање,   

  опрашивање, оплођење и   

   развиће плодова; 

-наброји начине   

  размножавања воћака; 

-опише производњу  

  генеративних и  

  вегетативних подлога; 

-дефинише калемљење  

 као начин размножавања; 

-наброји и опише начине  

 калемљења; 

-наведе редослед радова  

 за подизање засада; 

-опише припрему  

 садница за садњу; 

-опише технику садње и   

 радове након садње. 

         Вежбе 

-припрема подлоге и калем гранчице 

за калемљење ; 

-обави калемљење ; 

-припреми садницеза садњу и сади 

воћне саднице; 

-примењује агротехничке мере у 

младом воћњаку 
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4. Помотехника и 

агротехника 

56 

(10+16+30) 

-оспособљавање за 

формирање различитих 

узгојних облика; 

-оспособљавање за 

одржавање земљишта у 

воћњаку; 

 

        Теорија 

-опише опште помотехнич- 

ке захвате у току зимске и 

летње резидбе; 

-наведе основне принципе  

узгојне  резидбе  воћа; 

-наведе основне принципе 

резидбе на род 

-наброји и опише начине  

одржавања земљишта у  

воћњаку; 

-наведе време и начин 

 ђубрења воћака; 

-објасни технику и начине  

наводњавања воћака; 

         

           Вежбе 

-обави зимску резидбу 

-формира узгојне облике 

воћа по врстама; 

-обави резиду на род 

-обави зелену резидбу 

               

             Блок 

-обави летњу резидбу 

-одржава земљиште у  

воћњаку 

-ђубри воћњак 

-наводњава воћњак 

-примени мере заштите на  

раду 

Кључни појмови садржаја: 

Воћка, резидба, животиње, исхрана, хигијена 

Корелација са другим предметима: 

Пољопривредне машине, Експлоатација пољопривредних машина, Сточарство, Воћарство 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Основи пољопривредне производње 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје Пољопривреда, производња и прерада хране 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32 / / 96 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о биолошким, агротехничким и другим знањима неопходним за укључивање у технолошке процесе  биљне производње  

-Стицање знања о основним  карактеристикама биљне производње 

-Усвајање потребних знања из области заштите биља и наводњавања  

-Развијање интересовања ученика да путем усвајања основа пољопривредне производње овладају применом пољопривредне технике у циљу наводњавања 

 

 

 

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. Биљне болести, 

шеточине и корови 

20 

(10+10) 

-Оспособљавање за 

препознавање биљних 

болести , штеточина и корова 

 

          Теорија 

-дефинише појам биљних болести; 

-наброји врсте биљних болести у зависности 

од узрока; 

-објасни основне карактеристике 

непаразитних болести; 

-објасни основе паразитских болести 

(микозе, вирозе,      бактериозе  и болести 

изазване паразитним цветницама); 

-наброји најважније групе биљних 

штеточина; 

-објасни инсекте као најважније и 

најбројније групе; 

-објасни шта су нематоде, гриње, пужеви и 

глодари; 

-објасни када птице постају штетне; 

-објасни шта су корови; 

             Вежбе 

-праћење остварених исхода 

-тестови знања 

-тест практичних вештина 

-дневнике вежби 
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-разликује биљне болести у зависности од 

узрока; 

-разликује биљне штеточине; 

-распознаје инсекте; 

-разликује корове; 

-изради инсектаријум и хербаријум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Сузбијање биљних 

болести, штеточина и 

корова 

44 

(22+22) 

Оспособљавање за сузбијање 

биљних болести , штеточина 

и корова; 

-Правилна примена науке 

ради  очувања људског 

здравља и животне средине. 

    

    Теорија 

 

-наброји индиректне и директне мере борбе 

у сузбијању биљних болести, штеточина и 

корова; 
-дефинише појам пестицида и наведе 

класификацију пестицида; 
-наброји и објасни најважније облике 

производњс пестицида 
-наброји и објасни начине употребе 

пестицида; 
-објасни састав и особине пестицида; 
-наброји и дефинише појмове везане за 

примену пестицида. перзистентност, 

резистентност, каренца и фнтотоксичност; 
-објасни могућност комбиноване примеие 

пестицида (компатибилност); 
-наброји и објасни најчешће коришћене 

зооииде: акарициди, инсектициди, 

нематоциди, молускоииди. родентивиди. 

авициди: 
-наброји и објасни најчешће коришћене 

фунгициде и бактерициде и механизам 

деловања: 
-објасни појам, поделу и дејство хербицида: 
-објасни шта је токсична и летална доза; 
-објасни начине доспевања пестицида у 

организам, симптоме тровања и терапију; 
наброји и објасни мере предострожности при 

раду 
 

         Вежбе 

-користи хербициде за културе које 

се најчешће гаје у датом реону; 

-дозира хемијска средства, 
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-израчуна концентрацију и количине 

по јединици површине; 

-измери одређену количину 

препарата на парцели; 

-припреми препарат за прскање у 

зависности од формулације; 

-користи заштитну опрему у раду са 

пестицидима 
3. Биљка и вода 12 - Упознавање  законитости  

кретања вода у природи и 

праћење природних појава; 

 
-Упознавање међусобне  

условљености и зависности 

биљке и воде 

објасни значај и потребу за наводњавањем; 
објасни предности производње у условима 

наводњавања; 
дефинише агмосферске воде и кружење воде 

у природи; 
дефинише појам и врсте падавина; 
наброји поделу површинских вода и објасни 

њихов значај за наводњавање; 
објасни порекло и врсте подземних вода; 
објасни земљишну и ваздушну сушу и мере 

борбе против суше; 
објасни коренов систем биљака и његово 

простирање; 
објасни начин снабдевања биљке водом; 
дефинише осмозу и осмотски притисак; 
објасни кретање воде у биљци; 
дефинише транспирацију и мерење 

транспирације; 
-објасни критичан период потребе биљака за 

водом. 

 

4. Наводњавање 

пољопривредних култура 

20 -Упознавање са начинима 

наводњавања и њиховим 

карактеристикама; 

-Стицање основних знања о 

наводњавању 

пољопривредних култура. 

 

-наброји начине  

   наводњавања; 
-дефинише површинско  

 наводњавање; 
-објасни карактеристике 

 површинског наводњавања: 
-дефинише подземно  

 наводњавање; 
-објасни карактеристике 

 подземног наводњавања; 
-дефинише наводњавање 

 вештачком кишом; 
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-објасни карактеристике  

наводњавања вештачком  

кишом; 
-дефинише наводњавање  

   капањем; 
-објасни карактеристике  

наводњавања капањем; 
-набројати критеријуме  

за избор начина наводњавања; 
-одреди моменат заливања 

 према: спољашњим  

морфолошким променама  

на биљкама, турнусима,  

дневном утрошку воде 

 евапотранспирацијом и 

 стању влажности земљишта; 
-одреди моменталну 

   влажност земљишта 

   визуелном методом и 

  методом сушењау сушници; 
-дефинише норму  

   наводњавања; 
-одреди норму заливања; 
-наброји врсте система  

за наводњавање; 
-објасни специфичности 

 наводњавања појединих 

 пољопривредних култура; 
-постави поједине системе  

за наводњавање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Биљне болести, штеточине, корови, вода, наводњавање 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Хемија, Пољопривредне машине, Професионална пракса 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Оправка и одржавање пољопривредне технике 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32  128 224 

7 
Недељни фонд часова: 2 1  4 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање са одржавањем, чувањем и оправком пољопривредне технике ради очувања радне способности машина; 

- Упознавање машина за обраду метала ради враћања радне способности машинама; 

- Оспособљавање за правилно чување и одржавање машина ради постизања одоварајућег квалитета рада; 

- Упознавање са функционалним и техничким карактеристикамаалата, апарата и уређаја који се користе за оправку пољопривредне технике; 

- Оспособљавање за вођење евиденције одржавања и оравке пољопривредне технике; 

- Развијање техничке културе. 

 

 

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. Оправка пољопривредне 

технике. 

 

      160 

- Оспособљавање за 

откривање и отклањање 

кварова на пољопеивредним 

машинама; 

- Оспособљавање за 

коришћење техничке 

документација. 

- Објасни мерење дужина помоћу разних 

мерила; 

- објасни рад машина за обраду метала 

скидањем стуготина; 

- дефинише дијагностичке параметре 

мотора, трансмисије и уређаја; 

- објасни узроке појаве кварова; 

- дефинише врсте оправке; 

- објасни технологију оправке; 

- наброји типове радионица за оправку; 

- разликује алат и опрему за оправку; 

- обави контролу квалитета обрађених 

површина; 

- обави мерење и контролу завојнице и 

зупчаника; 

- утврди дијагностичке параметре мотора, 

трансмисије и уређаја трактора; 

- утврди узроке појаве кварова; 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове пректичних вештина; 

- дневнике вежби; 

- дневнике практично рада. 
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- одреди технолоију оправке за одређени 

квар; 

- корисити објекте за оправку машина; 

- обави растављање и састављање 

једноосовинских машина; 

- обави заваривање машинских делова; 

- обави оправку машинских делова; 

- обави оправку оштећених делова; 

- замени дотрајале делове на прикључним 

машинама; 

- примени мере заштите на раду. 

2. Одржавање и чување 

пољопривредне технике. 

 

      64 

-Оспособљавање за 

правилно чување и 

одржавање пољопривредне 

технике. 

- Дефинише начин и ритам одржавања 

пољопривредне технике; 

- дефинише превентивно одржавање 

пољопривредне технике; 

- објасни свакодневно одржавање 

пољопривредне технике; 

- објасни поступак конзервације и 

деконзервације пољопривредне технике; 

- наведе и опише документацију у систему 

одржавања пољопривредне технике; 

- обави свакодневно одржававање 

пољопривредне технике; 

- обави периодично одржавање 

пољопривредне технике; 

- обави поступак конзервације и 

деконзервације пољопривредне технике; 

- користи опрему за одржавање; 

- води евиденцију у систему одржавања 

пољопривредне технике; 

- користи објекте за чување и одржавање 

пољопривредне технике. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове пректичних вештина; 

- дневнике практично рада. 

Кључни појмови садржаја: 

- Мерење;  Алат; Кварови;  Објекти; Обрада материјала; Дијагностика; Конзервација. 

Корелација са другим предметима: 

- Пољопривредне машине; Мотори и трактори; Професионална пракса. 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Оправка и одржавање пољопривредне технике 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:   30 224 254 

Недељни фонд часова:    7 

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање са одржавањем, чувањем и оправком пољопривредне технике ради очувања радне способности машина; 

- Упознавање машина за обраду метала ради враћања радне способности машина; 

- Оспособљавање за правилно чување и одржавање машина ради постизања одговарајућег квалитета рада; 

- Упознавање са функционалним и техничким карактеристикама алата, апарата и уређаја који се користе за оправку пољопривредне технике; 

- Оспособљавање за вођење евиденције одржавање и оправке пољопривредне технике; 

- Развијање техничке културе. 

 

 

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 оправке  

      254 

- Оспособљавање за 

припрему машина за 

извођење технолошких 

операција; 

- Оспособљавање за 

праћење рада иотклањање 

кварова на 

пољопривредним 

машинама. 

- Припреми машине за извођење 

технолошких операција; 

- прати рад машина, уочава недостатке и 

отклања кварове; 

- замени неисправне делове машина; 

- обави оправку прикључних машина; 

- обави оправку прикључних машина; 

- провери исправност машина након оправке; 

- обави оправке уређаја мотора; 

- обави оправку уређаја трактора; 

- обави оправку транспортних средстава; 

- користи алат и опрему за оправку; 

- користи опрему за дијагностику; 

- користи радионички приручник; 

- одржава хигијену у објектима за оправку 

машина; 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- дневнике практичног рада. 
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- примени мере заштите на раду и заштите 

животне средине. 

Кључни појмови садржаја: 

- Технолошке операције; 

- Уређаји мотора; 

- Уређаји трансмисије; 

- Дијагностика; 

- Мере заштите на раду. 

Корелација са другим предметима: 

- Пољопривредне машине; 

- Мотори и трактори; 

- Професионална пракса. 
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Образовни профил: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

Назив предмета: ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму за подручје 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 32 30 192 318 

Недељни фонд часова: 2 1   

Општи циљеви и задаци: 

-             Упознаваље са начинима и поступцима рационалног коришћења пољопрнврелннх машина; 

- Оспособљавање за правилно руковање и коришћење погонскнх, прикључних и самоходних машина; 

- Оспособљаван>е за вођен>е евиденцнје рада и одржавање машина; 

- Оспособљавање за рацнонално трошење енсргије и материјала. 

 

 

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. Техничко-

експлоатациона својетва 

тракпора 

64 Оспособљавање за правилно и 

рационално коришћење трактора 

» дефинише тежиште и расподелу 

маее трактора; 

• дефинише радне 

карактеристике трактора; 

• објаени специфични 

притисак трактора; 

» објасни биланс снаге трактора; 

• дефинише степен 

искориигћења трактора; 

» дефинише вучни отпор машина и 

агрегата; 

• објасни кинематику 

машинско- тракторског агрегата; 

• објасни производност рада 

машинских агрегата; 

» наведе мере за повећање 

производности рала машина: 

• објасни начине рада 

агрегата. 

* одредн тежиште трактора 

рачунским путем; 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз; 

* праћење оствареносги 

исхода 

* тесггове знања 

* тестове практичних 

вештина 

* дневнике вежби 
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* одреди тежиште трактора 

мерењем тежине; 

* измери сабијенос!т 

земљишта; 

* израчуна снагу трактора на 

потезници; 

* израчуна степен 

искоришћења трактора; 

* израчуна отпор машина и 

агрегата; 

* израчуна лроизводност 

машина и агрегата. 

2. Експлоатација машнна и 

агрегата 

254 • Оспособљавање за 

правилно коришћење машина и 

агрегата; 

• Оспособљавање за 

организацију и евиденцију рада 

машина и агрегата. 

• објасни рад агрегата за 

обраду и ђубрење; 

• објасни начине рада и 

опслуживање машина за сетву н 

садњу; 

• дефинише експлоатационе 

карактеристике машина за негу 

усева и заштиту биља; 

■ дефинише експлоатационе 

карактеристике комбајна; 

• објасни састављање 

агрсгата и качин рада машина за 

вађење шећерне репе; 

• дефинише експлоатационе 

карактеристике машина за спремање 

сена и силаже; 

• наведе и опише обрасце за 

вођење евиденције. 

• састави машинско-

тракторски агрегат; 

• обави припрему агрегата за 

рад; 

• усклади брзину кретања 

трактора у зависности од услова 

рада; 

• усклади вучни отпор 

прикључних машина са вучним 

карактеристикама трактора; 

• одреди начин кретања 

агрегата на њиви; 

• води евиденцију рада и 

 

Вредновање оствареноети исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике вежби 

• дневнике практичног 

рада 
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одржавања; 

• узоре земљиште на наор и 

разор; 

• изведе равно орање; 

• обави предсетвену 

припрему; 

• обави сетву и садњу; 

• изведе ђубрење земљишта; 

• обави култивацију и 

прскање; 

• руеде машинама за убирање 

плодова; 

• примени мере заштите на 

раду. 

Кључни појмови садржаја: 

Упознавање констукције и принципа рада машина , оспособлјаванје за рад , одржавање машина и примену опреме и мера заштите при раду 

Корелација са другим предметима: 

- Пољопривреднс машине; 

- Мотори и трактори; 

- Професионална пракса. 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Предузетништво 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-развијање послобних и предузетничких знања, вештина и понашања 

-развијање предузетничких вредности и способносто да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим 

-развијање пословног и предузетничког начина мишљења 

-развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој профеционалној орјетанцији 

-оспособљавање за активно тражење посла 

-оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме 

-мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу 

-развијање основе за континуирано учење 

-развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже 

-развијање свести о потреби удружења и његовом значају за развој пољопривреде 

-упознавање са подстицајним мерама аграрне политике 

 

 

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. Предузетништво и 

предузетник 

 -разумевање појма и значаја 

предузетништва 

-препознавање особености 

предузетника 

-наведе адекватке примере предузетништва из 

локалног окружења 

-наведе карактеристике предузетника 

-објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву 

-доведе у однос појмове иновативност, 

предузимљивост и предузетништво 

-препозна заблуде и митове у предузетништву 

-праћење остварености 

исхода 

-тестови знања 

-усмено испитивање 

2. Развијање и процена 

пословних идеја, 

маркетинг план 

 -развијање способности за 

уочавање, формулисање и 

процену пословних идеја 

-упознавање са елементима 

-примена креативне технике избора, селекције и 

вредновања пословних идеја 

-истражи међусобно деловање фактора који утичу 

на тржиште: цена, производ, место, промоција и 
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маркетинг плана 

-развијање смисла за 

тимски рад 

личност 

-прикупи и анализира информације о тржишту и 

развија индивидуалну маркетинг ситуацију 

-развија самопоуздање у спровођењу теренских 

иситивања 

-самостално изради маркетинг план у припреми 

бизнис плана 

-препозна садржај и значај бизнис плана 

3. Управљање и 

организација, правни 

оквир за оснивање и 

функционисање 

делатности 

 -упознавање са суштином 

основних менаџмент 

функција и вештина 

-упознавање са значајем 

коришћења информативних 

технологија за савремено 

пословање 

-давање основних упустава 

о регулацији предузећа 

-упознавање са управљањем 

људских ресурса 

-наведе особине успешног манаџера и основне 

менаџерске функције 

-објасни значај информационих технологија за 

савремено пословање 

-изабере најповољнију организациону и правну 

форму привредне активности, самостално сачини 

и попуни основну пословну документацију  

-увиђа значај планирања и одабира људцких 

ресурса за потребе организације, самостално 

попуни CV 

-се информише у одговарајућим институцијама о 

свим релативним питањима од значаја за 

покретање бизниса 

 

4. Економија пословања, 

финансијски план 

 -разумевање значаја 

биланса стања, биланса 

успеха и токова готовине 

као најважнијих 

финансијских извештаја у 

бизнис плану 

-прпознавање 

профита/добити као 

основног мотива пословања 

-разумевање значаја 

ликвидности у пословању 

предузећа 

-објасни на једноставном примеру појам и врте 

трошкова, цену коштања и инвестиције 

-састави биланс успеха и утврди пословни 

резултат на најједноставнијем примеру 

-направи разлику између прихода, расхода са 

једне стране и прилива и одлива новца са друге 

стране на најједноставнијем примеру 

-наведе могуће начине финансирања сопствене 

делатности 

-састави финансијски план за сопствену бизнис 

идеју самостално или уз помоћ наставника 

-презентује финансијски план за своју бизнис 

идеју 

 

5. Пословна и тржишна 

комуникација 

 -разуме правила понашања 

у пословном окружењу 

-наведе правила понашања у радном окружењу 

-наведе правила успешног вођења састанка 

 

 



 

1252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ученички пројект-

презентација пословног 

плана 

 -оспособити ученика да 

разуме и доведе у везу све 

делове бизнис плана 

-оспособљавање ученика у 

вештинама презентације 

бизнис плана 

-самостално или уз помоћ наставника да повеже 

све урађене делове изнис плана 

-изради коначан (једноставан) бизнис план за 

сопствену бизнис идеју 

-презентује бизнис план у оквиру јавног часа из 

предмета предузетништво 

 

 

7. Пољопривредне задруге  -стицање основних знања о 

пољопривредним задругама 

-упознавање значаја и 

карактеристика развоја 

задругарства, задружних 

организација посебно 

задруга у пољопривреди 

 

-објасни појам задруге и задругара 

-наведе задржне вредности, принципе и 

привредни значај задругарства у пољопривреди 

-наведе поступак оснивања задруге опште 

пословне пољопривредне задруге 

-наведе улогу и значај фондова задруге 

-познаје законску регулативу задружног деловања 

 

 

8. Подстицајне мере 

аграрне политике 

 -оспособљавање ученика да 

сагледају смисао и ефекте 

подстицајних мера аграрне 

политике  

-наведе циљеве аграрне политике  

-наведе врсте подстицаја аграрне политике и 

поступак за остваривање права на подстицај 

-наведе врсте директих плаћања 

-наведе врсте подстицаја за поњопривредну 

производњу  

-наведе врсте подсицаја за мере руралног развоја 

-објасни посебне подстицаје 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Професионална пракса 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:     90 

Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

• Оспособљавање за примену агротехничких мера у пољопривредној производњи; 
• Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у пољопривредној производњи; 
• Развијање радних навика, сигурности. прецизности и одговорности у раду; 
• Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне технике; 
• Оспособљавање за самостално руковање, подешавање и одржавање пољопривредних машина, уређаја и опреме; 
• Оспособљавање за радну и професионалну одговорност, прецизност и сигурносг при раду; 
• Оспособљавање за коришћење средстава заштите на раду и заштите животне средине 

 

 

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 ратарско-

повртарске производње 

      

      90 

-Оспособљавање за обављање 
једноставнијих послова у 
ратарско- -повртарској 
производњи; 

- Развијање радних навика  и 
техничке културе. 

  -обави мере неге у  
пољопривреднојпроизводњи; 

   -спроведе мере личне хигијене и хигијене 
радног простора;                       

  -одлаже штетне материје и амбалажу на 
прописан начин; 

  -одржава средства за рад; 

 -примени прописе заштите здравља и животне 

средине. 

-праћење остварених 

исхода 

-тестови практичних 

вештина 

-дневник практичног рада 

Кључни појмови садржаја: Мере неге, мере заштите, радне навике 

Корелација са другим предметима: Основи пољопривредне производње, Пољопривредне машине 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Професионална пракса 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:     90 

Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

 

• Оспособљавање за примену агротехничких мера у пољопривредној производњи; 
• Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у пољопривредној производњи; 
• Развијање радних навика, сигурности. прецизности и одговорности у раду; 
• Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне технике; 
• Оспособљавање за самостално руковање, подешавање и одржавање пољопривредних машина, уређаја и опреме; 
• Оспособљавање за радну и професионалну одговорност, прецизност и сигурносг при раду; 
• Оспособљавање за коришћење средстава заштите на раду и заштите животне средине 

 

 

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 воћарско -

виноградарске 

производње 

 

   30 

 

-Оспособљавање за извођење 
радова у воћарско-виноградарској 
производњи; 

-Развијање радних   навика, 
сигурности, преизности и 
одговорности у раду 

 

-примени мере неге 
вишегодишњих засада; 

-обави послове везане за гајење 
вишегодишњих засада; 

-изведе одговарајуће начине 
обраде у зависности од стања 
земљишта; 

-примени стандарде добре 
произвођачке праксе у воћарско- 
виноградарској производњи; 

-праћење остварених исхода 

-тестови практичних вештина 

-дневник практичног рада 
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- одржава средства за рад; 

-примени прописе заштите 

здравља и животне средине. 

2. Технологија сточарске 

производње 

 

   30 

-Оспособљавање за извођење 
радова у сточарској производњи; 

-Развијање радних навика, 
сигурности, прецизности и 
одговорности у раду; 

-Стицање сигурности и 

самопоуздања у раду. 

 

-изводи технолошке операције у 
сточарској производњи; 

-обави послове везане за 
одржавање опреме и уређаја у 
сточарским објектима; 

-примени стандарде добре 
произвођачке праксе у сточарској 
производњи; 

-одржава средства за рад; 

-примени прописе заштите 

здравља и животне средине. 

 

3.  

Жетва пшенице 

 

 

    30 

 

-Оспособљавање за извођење 
једноставних послова/радњи у 
жетви пшенице; 

-Стицање сигурности и 

самопоуздања у раду. 

 

-обави преглед техничке 
исправности комбајна; 

-обави одржавање комбајна; 

-обави подешавање комбајна; 

-рукује комбајном; 

-примени мере заштите на раду и 
противпожарне заштите; 

-примени прописе заштите 

здравља и животне средине. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Мере неге, Воћна врста, Сточарска производња 

Корелација са другим предметима: 

Основи пољопривредне производње, Пољопривредне машине, Мотори и трактори 
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот;  

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 7 Подстицањ ученика ка 

међусобно упознавање 

Подстинање ученика да 

сагледају међусобне 

сличмости и разлике и 

уваже их 

Анализира своје особине и уме да их 

представи другима 

Препозна, анализира сличности и разлике унутар групе 

Прихвата друге ученика и уважава њихову различитост 

Препозна предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију по различитим основама . 

препозна последице постојања нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, предрасуда 

 
Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на 

постављене задатке 
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2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

7 • Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију у групи 

Искаже.образложи и браки мишљење аргументима 

Активнослуша 

Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин. 

уважавајући мишљење другихРазговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и заинтересованости 

ученика, редовност похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

Објасни разлику између дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине настанка г.часина у 

свакодневној комуникацији и објасни поспедице које 

изазивају гласине 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

21 Оспособљавање 

ученика за рад у 

групи/тиму и 

међусобну сарадњу 

Подстицање ученика 

дасукобе рсшавају на 

конструктиван иачин и 

да иабегавју сукобе 

Оспособљавање 

ученика да препозна 

примере насиље у 

својој средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености групног/тимског рала 

Учествујеу доношењу групних одлука Разликје могуће 

облике учешћа младпх Објасни потрбу,важност 

партииипације младих 

Објасни степене и обликеучешћа младих у сакодневном 

животу 

Објасни разлоге.ток и последице сукоба 

Објасни ефекте конфликта наток комуникације 

Уочи факторе којн 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 еукобу. 

Образложи предности конструктивног начине решавања 

сукоба 

Објасни значај посредовања у сукобу 

Препозна и објасни врсте насиља 

Детектује,акализира узроке насиља (у својој средини, 

међу вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља . из позииије жртве 

насиља и из позиције посматрача 

Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости 

ученика, редовност 

похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на 

постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност 

 Корелација са другим предметима: 

Историја; Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 34    34 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета; 

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката 

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

16 У познавање ученика са 

врстама права и природом 

(универзалност, целовитост, 

недељивост) 

У познавање ученика са 

нчинима и механизмима 

заштите права- 

међународним и домаћим 

документима која гарантују 

остваривање и заштиту права 

сваком појединиа 

Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права али и права 

• Објасии значење и смисао људских 

права 

• Разликује врсте људских нрава 

(линна, лолитичка, 

социјалноекономскал културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос 

права и одговорности 

Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права 

Објасни универзалност и 

развојностљудских права 

Објашњава потребу посебне заштите 

гграиа детета 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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других људи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проналази примере и показатеље 

остваривања и кршења л>удских 

праваа 

Процеми положај појединца и 

друштвеиих група, са аспекта 

људских права 

Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права 

Анализира и тумачи основна 

међунар и домаћа докуменга из 

области људских права 

Објасни улогу најзначајнијих 

институција и процедуре заштите 

људских права 

Објасни улогу појединца и група у 

заштити људских права 

2. Планирање и извођење 

акције 

18 Подстииање ученика на 

активну партиципацију у 

животу школе 

Развијање вештина 

планирања акције 

 

Идентифнкује проблеме у својој 

локалној заједници/ школи 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже активкости и дискутује о 

њима са осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

Формулише цилеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и 

оцењује их 

 

 Представи,путем јавне 

презентације,нацрт акције и 

резултате акције. 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву 

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање 

 

 

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. Демократија и политика 4 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије 

и институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља 

власти у демократији 

Објасни појмоведемократија, политика, 

власт, грађански живот 

Објасни  разлике демокрацког од 

недемокрацкст начина одпучивања 

Објасни разлике непосредие од посредне 

демократије 

Анализира различите начине ограничавања 

власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске власти 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 

 

2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом 

Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка 

 

Објасни значај поштовања закона у 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 
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локалне самоуправе 

Сагледавање улоге и 

каракгеристика цивилног 

друштва у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

демократској држави 

 

Објасни улогу локалне самоуправе и 

послове којима се бави 

 

Објасни карактеристике и улогу цивилног 

друштва 

Детектује могућности утицаја грађана на 

власт, правни н политичи систем 

(различите форме грађанског удруживања, 

ратличите форме грађанских ининнјатива и 

акција ) 

Детектује н анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски развој 

друштва 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са 

суштином грађанских, 

политичких права и правом 

на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа 

грађана у демократском 

друштву 

Објасни појам људских права 

Наведе врсте људских права и објаснн 

њихов садржај 

Детектују примере поштовања/кршења 

људских правау актуелним медијима 

Објасни улогу појединца у заштити и 

оствариању људских права 

Објасни појам грађанска иницијатива 

Наведе надленсности општине и послове 

којима се бави 

Раликује формалну од нефомалне 

ииицијативе 

Објасни форму и садржај формаглног 

предпога грађанске иницијативе 

Објасни структуру, функционисање, 

правила , процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све процедуре у 

процесу доношења одлука на предлог 

грађана 

Објасни појам. карактеристике, улогу и 

врсте удруживања грађана 

Идентификује и анализира активности и 

акције удружења грађана у својој локалној 

заједници. 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 
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4. Планирање конкретне 

акције 

6 Подстицање и оспособљава за 

планирање заједничких 

акција и пројеката у локалној 

заједници 

Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници 

Анализира изабране проблеме, изучава их 

Предлаже акгивности и днскутује о њимаа 

са осталим члановима тима 

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука 

Формулише циљеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује 

их 

Представи,путем јавне презентаиију.нацрт 

акције и резултате акције 

 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена 

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања, 

резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 

 

5. Свет професионалног 

образовања и рада 

4 Да ученик разуме важност 

дефинисања циљева и 

планирање каријере 

 

Развијање вештине тражења 

информација значајних за 

професионално образовање и 

укључивање у свет рада 

 

 

 

Оснаживање ученика  да 

поставља циљеве личног 

развоја и планира свој развој 

Поставља циљеве личног развоја и планира 

свој развој 

 

Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне за даљи 

професионални развој 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног рада с 

обзиром на постављене задатке 

 

Напише личну радну биографију 

Представи своје личне карактеристике 

приликом разговора са послодавцем 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о 

односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје којима ће 

се бавити православни 

катихизис у току 1. године 

срдњошколског или 

гимназијског образовања 

- Моћи да уочи какво 

предзнање има из 

Православног катихизиса 

- Бити мотивисан да похађа 

наставу православног 

катихизиза 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  
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Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Бог Откривења 6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно 

настала, нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да 

је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним 

текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и 

свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се односи 

на предмете и познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког 

знања;  

- Упознати ученике са примерима 

вере и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом;  

- увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

- препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи 

личним животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  
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- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање као 

лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Хришћанин – човек 

Цркве 

7 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као 

благодатне заједнице Бога и 

верних која се остварује у светој 

Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој 

остварује пуноћа заједнице са 

Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан 

конкретне литургијске 

заједнице;  

- опише живот парохијске 

заједнице;  

- објасни у основним цртама  

да се учешћем у литургијском 

сабрању ступа на пут 

богопознања;  

- продискутује о православном 

схватању Цркве;  

- схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

7 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве.  

 

- именује различите књиге 

Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог 

Писма садржи у 

богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим Писмом;  

- моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог 

Завета;  

- моћи да закључи да је Свето 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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Писмо књига Цркве, а не 

појединца.  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Хришћански живот 4 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом 

у Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и црквеног 

Предања и правилно доживљавање 

православног етоса који извире из 

литургијског начина постојања 

људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање 

ученицима да је човек биће 

смисла;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

- увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

-  уочи да светост живота није 

могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани 

да буду свети;  

-  уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Ликовна култура 4. Грађанско вапитање 5. Социологија 6. Филозофија 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном и 

толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања 

стекли и какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

-моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног катихизиса у 

току 2. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- моћи да уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса обрађеног 

у претходном разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  
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 Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Стварање 

света и 

човека 

7 -Омогућити ученицима да 

стекну неопходно знање да 

узрок постојања света јесте 

личносни Бог који слободно 

из љубави ствара свет;  

- Развијање свести код 

ученика о стварању човека по 

„икони и подобију Божјем“, 

односно као слободне 

личности способне за љубав 

према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све 

што је у њему, створено за 

вечност, да буде причасник 

вечног Божјег живота;  

- Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од Бога 

призван да управља целим 

светом и да га приноси Богу, 

те да се у тој заједници обожи 

и човек и свет.  

- интерпретира учење Цркве о стварању 

света;  

-  објасни да је човек икона Божја зато што 

је слободан;  

-  објасни да је човек подобије Бога зато што 

је способан за заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет са циљем да 

вечно живи у заједници са Њим;  

- буде подстакнут да просуђује о смислу 

постојања човека и света;  

-  разликује особености створеног и 

нествореног;  

-  развија одговорност за сопствени живот и 

живот других;  

-  преиспитује и вреднује сопствени однос 

према Богу, другом човеку и према 

творевини Божјој.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељс

ки грех 

7  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења 

Светих Отаца и учења Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) 

састоји у одвајању човека и 

света од Бога;  

- Пружити ученицима основ 

за разумевање да спасење као 

превазилажење смрти и 

задобијање вечног живота, 

јесте повратак у заједницу с 

-објасни у чему се састоји прародитељски 

грех;  

-сагледа последице прародитељског греха и 

начин њиховог превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у остваривању 

назначења света;  

-просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено спасење;  

-буде подстакнут да се одговорније односи 

према природи;  

-стекне увид у личну одговорност за своје 

поступке;  

-уочи значај покајања за своје спасење.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  
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Богом.  

 

 

 

 

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

4. Свештена 

историја 

спасења (од 

Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет 

у главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима 

може посматрати као 

праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

-Омогућити ученицима да 

стекну знање о историјском 

току остварења Божјег плана 

о свету;  

- Пружити ученицима основ 

за разумевање да се у 

личности Исуса Христа 

испуњава оно што је 

откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у 

чему се састоји разлика 

између Цркве као 

богочовечанске заједнице и 

других облика људских 

заједница;  

- Предочити ученицима да се 

у старозаветној историји 

назире личност Месије који 

сабира и избавља народ 

Божји.  

 уочи да се Бог у Старом и Новом Завету 

открива као личност и да позива човека у 

заједницу са Њим;  

-схвати на примеру Каина и Авеља, и 

закључи да је свако убиство – братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као места 

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, схвати да ни 

једна људска заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења;  

- разуме да је откривење Аврааму почетак 

остваривања Цркве у историји;  

-развије свест да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање потомства дато 

Аврааму духовног карактера.  

  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свештена 

историја 

спасења (од 

Мојсија до 

Христа) 

3 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне 

месијанске мисли остварен 

тек у Новом Завету у 

личности Господа Исуса 

Христа;  

- Предочити ученицима да се 

у старозаветној историји 

назире личност Месије Који 

сазна да је старозаветна вера – вера у 

једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних пророштава 

која су се остварила у личности Христовој;  

- наведе који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне и 

новозаветне историје;  

-уочи разлику између уобичајеног значења 

речи пророк и њеног библијског смисла;  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  
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сабира и избавља народ 

Божји;  

- Упознати ученике са 

значајем старозаветног 

празновања Пасхе као 

праслике молитвеног  

сећања на Христово 

Страдање, Васкрсење и Други 

долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек 

изграђује Црква.  

 

 

-на примеру пророчке делатности, увиди 

значај старања о социјално угроженим 

категоријама друштва;  

- схвати на примеру Израиља, да Црква има 

наднационални карактер;  

- упореди Десет заповести са Христовим 

заповестима о љубави;  

- знати да је месијанска идеја присутна 

током старозаветне историје;  

- промишља о сопственом месту у историји 

спасења;  

 

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Старозаветна 

ризница 

7 Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о 

незаменљивости и вредности 

сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених 

у току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким грехом, 

уопште;  

- уочи у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса 2. разреда 

средње школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Ликовна култура 4. Грађанско вапитање 5. Социологија 6. Филозофија 
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (будући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима; 

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

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. Увод 1 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у 

току 3. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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- посматрање понашања ученика;  

2. Христос 

истинити 

Бог и 

истинити 

човек 

5 Ученицима пружити 

основ за разумевање значаја 

Христове личности и Његовог 

живота за наше спасење;  

- Протумачити ученицима 

Христова имена: Нови Адам, 

Месија и Емануил;  

- Протумачити ученицима 

пролог Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ 

за разумевање да је Христос 

потпуни Бог и потпуни човек;  

- Упознати ученике са 

теологијом иконе – да се на 

иконама пројављује 

историјска и есхатолошка 

димензија.  

 

- разуме значење израза Нови Адам, 

Месија и Емануил, Логос;  

- изложи зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека 

једини Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по Јовану укаже 

на места у којима се говори о Богу као 

Логосу;  

- у основним цртама да опише зашто 

је могуће да се у новозаветној Цркви 

представља Бог;  

- наведе основне разлике између слике 

и иконе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

3. Приближил

о се 

Царство 

Божје... 

5 Пружити ученицима 

основ за разумевање да 

Христос доноси Царство 

Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење 

о Блаженствима у савременом 

контексту;  

- Предочити ученицима 

Христово учење о Царству 

Божјем;  

- Христова проповед има 

универзални карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-увиди актуелност Христове 

проповеди;  

-разуме да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Где је 

Христос ту 

је и 

Царство 

Божје 

7 - Протумачити ученицима 

догађај и тропар 

Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

-Упознати ученике да 

-повеже догађај Преображења са 

литургијском песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка трпеза 

израз заједништва;  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  
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Христос у својој Личности 

обједињује Царску, Пророчку 

и Првосвештеничку службу, 

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова 

смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом 

свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

Христос прослављен као 

Господ и да је у Њему 

прослављена људска природа;  

- Ученицима пружити основ 

за разумевање да је и после 

свог Вазнесења Христос са 

нама у све дане до свршетка 

века;  

- Протумачити ученицима 

неколико новозаветних 

пневматолошких одељака 

-разуме да Христос Тајном Вечером 

установљује начин на који ће 

остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-разуме да сва радост хришћанске 

вере извире из свести о победи над 

смрћу и Христовом сталном 

присуству;  

- причешћујући се, доживљава себе 

као учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи смисао 

Христовог страдања и смрти;  

-објасни да се Христос вазноси на 

небо да би узнео људску природу 

Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси на небо 

да би наша вера у Христа била 

слободна  (а не изнуђена);  

- зна је општење са Христом и данас 

могуће у заједници Духа Светога – у 

Цркви.  

 

- процењивањем реакције ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот 

у Христу 

4 .  

-Подстицати ученике на 

хришћански однос према 

свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа 

чији је живот испуњем 

безусловном љубављу према 

сваком човеку;  

- Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу 

делатне љубави према Богу и 

ближњима;  

- Упутити ученике да је 

основни смисао хришћанског 

етоса волети друге као што 

Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима основ 

за разумевање да Христов 

Закон љубави није могуће 

испуњавати на формалан 

-разуме да покајање (преумљење) 

значи постављање Царства Божјег за 

приоритет живота;  

-разуме да покајање подстиче човека 

да тражи Царство Божје;  

- зна да истински однос са Богом не 

сме бити формалистички;  

-буде свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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начин.  

6. Светотајин

ски живот 

Цркве 

4 Христос у својој личности 

обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

- Протумачити ученицима 

догађај и тропар 

Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова 

смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом 

свете Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

еклисиолошку ипостас 

(црквени идентитет);  

- Омогућити ученицима 

разумевање да су Исповест и 

Покајање обновљење 

благодати Крштења;  

- Указати ученицима да је 

свештеничка служба 

продужетак Христовог 

служења којим је Он спасао 

свет;  

- Указати ученицима да се 

учешћем у светим Тајнама 

постаје део Тела Христовог;  

-Развијати свест ученика да је 

света Литургија Тајна Божјег 

присуства у свету и уласка у 

Царство Божје.  

-Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек 

Крштењем и Миропомазањем 

задобија примање дарова Светог Духа 

за служење у Цркви;  

-схвати да су исповест и покајање 

повратак у наручје Очево и заједницу 

Цркве;  

- зна да су службе у Цркви дарови 

Духа Светога;  

-међусобно да разликује различите 

службе у Цркви (епископ, свештеник, 

ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

      7. Новозаветн

а ризница 

6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног 

домостроја спасења на 

примеру анафоре Василија 

Великог;  

- Детаљно протумачити 

-препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска љубав 

своје порекло има у примеру 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  



 

1275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученицима молитву Оче наш 

у контексту Литургије;  

- Пружити ученицима основ 

да повежу Христов однос 

према потребитима са 

харитативном делатношћу 

хришћана данас;  

- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у 

прихватању Христове Тајне 

нема раздора међу људима;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених 

у току школске године из 

Православног катихизиса.  

Христове љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 3. разреда средње школе.  

 

- процењивањем реакције ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Грађанско васпитање 3. Историја 4. Екологија 5. Географија 6. Филозофија 7. Психологија 8. Социологија 9. Ликовна култура  
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Образовни профил: Руковалац – механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Изабрани спорт - фудбал 

Разред: Други 

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: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе предмета - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима);  

Циљеви предмета:  стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања - тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања; •социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу;  

откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Предлог спортова који се 

понуде ученицима као 

избор:  

У првом реду, спортови 

који се у одређеном 

обиму обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања:  

 

атлетика 

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

• Упознавање ученика са вредностима 

спорта  

 

• усмерени развој и одржавање моторичких 

способности ученика;  

 

• учење и усавршавање моторичких форми 

изабраног спорта;  

 

• стицање теоријских знања у изабраном 

спорту;  

 

 • познавање правила такмичења у 

изабраном спорту; 

 

 • формирање навика за бављење изабраним 

спортом;  

 

• социјализација ученика кроз изабрани 

• теоријски објасни 

вредности физичких 

активности при учествовању 

у спортској игри;  

 

• прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике;  

 

• прикаже, објасни и 

демонстрира колективну 

тактику спортске гране са 

којом се упознао и учио; 

 

 • игра уз примену правила 

игре; 

 

 • учествује у организацији 

школских спортских 

такмичења  

• Настава физичко васпитање - изабрани спорт 

је изборни предмет и реализује се у оквиру 

редовне наставе са једним или два часа недељно 

који се уноси у распоред часова школе.  

Часови се уписују према редовном распореду 

часова у рубрику дневника под називом - 

изабрани спорт (нпр. атлетика) и посебно се 

нумерише. 

 

Праћење напретка ученика обавља се 

сукцесивно током целе школске године, а на 

основу јединствене методологије која предвиђа 

следеће тематске целине. У осмом разреду 

оцењивање се врши бројчано, на основу 

остваривања оперативних задатака и 

минималних образовних захтева: 

 

 • стање моторичких способности;  
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ритмичка  

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

 

 

рукомет  

 

 

 

 

 

кошарка   

 

 

 

одбојка  

 

 

 

 

 

 

мали фудбал   

 

 

 

 

 

 

плес 

спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;   

 

• откривање даровитих и талентованих 

ученика за одређени спорт и њихово 

подстицање да се баве спортом.  

 

• учење и усавршавање основних и 

сложених елемената технике изабраног 

спорта;   

 

• пружање неопходних знања из изабраног 

спорта (принципи технике, начин вежбања-

тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, правила 

такмичења у спорту итд.) и њихова примена 

у пракси; 

 

 • учење и усавршавање основне тактике 

изабраног спорта и њена примене у пракси;  

 

• обавезна реализација такмичења на 

одељенском и разредном нивоу; 

 

 • задовољавање социјалних потреба за 

потврђивањем и групним поистовећењем и 

др; 

 

 • стварање објективних представа ученика о 

сопственим могућностима за учешће у 

изабраном спорту;   

 

• подстицање стваралаштва ученика у 

спорту (удомену технике, тактике и 

такмичења). 

 

 • упознавање ученика са основним 

принципимна вежбања у складу са његовим 

узрастом;  

 

 • упознавање ученика са штетним 

последицама неправилног вежбања и 

предозирања у изабраном спорту; 

 

• примењује правила фер 

плеја 

• усвојене здравствено-хигијенске навике;  

 

• достигнути ниво савладаности моторних 

знања, умења и навика у складу са 

индивидуалним могућностима; 

 

 • однос према раду.  

 

1. Праћење и вредновање моторичких 

способности врши се на основу савладаности 

програмског садржаја којим се подстиче развој 

оних физичких способности за које је овај 

узраст критичан период због њихове 

трансформације под утицајем физичких 

активности - координација, гипкост, равнотежа, 

брзина, снага и издржљивост.   

 

2. Усвојеност здравствено-хигијенских навика 

прати се на основу утврђивања нивоа правилног 

држања тела и одржавања личне и колективне 

хигијене, а, такође, и на основу усвојености и 

примене знања из области здравља.  

 

3. Степен савладаности моторних знања и 

умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на крају 

навођења програмских садржаја.   

 

4. Однос према раду вреднује се на основу 

редовног и активног учествовања у наставном 

процесу, такмичењима и ваншколским 

активностима.  

 

Оцењивање ученика у оквиру праћења и 

вредновања наставног процеса, врши се на 

основу правилника о оцењивању ученика 

основне школе и на основу савремених 

дидактичко методичких знања. 
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 • упознавање ученика са етичким 

вредностима и слабостима спорта;  

 

• упознавање ученика са естетским 

вредностима спорт 

Кључни појмови садржаја: 

Одбојка, спорт, моторика, вежбање 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, физика 
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7.10.Наставни план за образовни профил – Узгајивач спортских коња 

 

Нaзив квaлификaциje: Узгајивач спортских коња 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: III 

Tрajaњe oбрaзoвaњa: три гoдинe 

ЦИЉ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

Узгајивач спортских коња је занимање чији је циљ овладавање потребних практичних знања, вештина и умења, неопходна за 

самостално и безбедно обављање послова у коњарству и јахању коња. 

Најважнији задаци су: 

- упознавање послова и радних задатака образовног профила; 

- упознавање средстава за рад као и мера заштите на раду; 

- оспособљавање ученика за спровођење зоотехничких мера у стајама и на коњу; 

- оспособљавање ученика за самосталну исхрану, негу и држање коња; 

- оспособљавање ученика за тренирање и јахање коња. 
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Наставни план – УЗГАЈИВАЧ СПОРТСКИХ КОЊА 

 

 
Недељни и годишњи фонд часова стручних и 

општеобразовних предмета за образовни профил:  
УЗГАЈИВАЧ СПОРТСКИХ КОЊА 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В 

П

Н Б Т В 

П

Н Т В ПН Б 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 13 2 0 455 70 0 0 10 0 0 350 0 0 0 7 0 0 224 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3     105       2     70       2     64       

1.1  ____________језик и књижевност                                           

2. Српски језик као нематерњи језик                                           

3. Страни језик I 2     70       2     70       2     64       

5. Историја 3     105                               

7. Физичко  васпитање  2    70        2     70        2       64       

8. Математика  3     105         2     70                    

9. Рачунарство и информатика  2       70                               

6. Географија 2     70                                  

4. Устав и права грађана                         1     32       

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 4 11 0 140 385 0 30 6 13 0 210 455 0 60 6 16 0 192 512 60 0 

11. Анатомија и физиологија 2     70                                   

12. Зоохигијена 2     70                                   

13. Исхрана              2     70        2       64       

14. Хипологија            2      70        2      64       

15. Спортске дисциплине         2      70        2      64       

16. Практична настава    11     385    30   13    455   60    16     512  60    

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 0 0 35 0 0 0 1 0 0 35 0 0 0 1 0 0 32 0 0 0 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     35       1     35       1     32       
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине до 70 до 70 до 64 до 204 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 90 

 *Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

 
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија 2-3 дана 2-3 дана до 5 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне 

културе 

2 часа недељно 

Други страни језик 2 часа недељно 

Други предмети *  

Стваралачке и слободне активности ученика  30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени 

наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су 

претходно донети. 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела 

14 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 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује њихове 

основне одлике 

- разликује књижевне родове и врсте  

- одреди тему, мотив, иже, фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књижевном делу, 

тумачи његове битне чиниоце и вреднује га 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 
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2. Књижевност старог 

век 

12 Упознавање ученика 

са митологијом, 

репрезентативним 

делима старог века и 

њиховим значајем за 

развој европске 

културе 

-Објасни значај митологије за античку књижевност и развој 

европске културе 

- наведе имена аутора, називе обрађених дела и класификује 

их по културама којима припадају, књижевним родовима и 

врстама 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке књижевности старог века 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

3. Средњовековна 

књижевност 

12 Упознавање са 

споменицима 

јужнословенске 

културе, развојем 

писма и језика, делима 

средњовековне 

књижевности 

- наведе најзначајније споменике јужнословенске културе, 

језик, писмо и век у ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова средњовековне књижевности 

- лоцира обрађене текстове у историјски контекст 

- објасни значај средњовековне књижевности за српску 

културу 

- анализира изабране текстове уз претходно припремање 

путем истраживачких задатака 

 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

4. Народна 

књижевност 

12 Указивање на народну 

књижевност као израз 

колективног 

мишљења и 

осећања,ризницу 

народних 

обичаја,кодекс 

етичких норми 

-разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене уметности речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности изнете у делима народне 

књижевности 

- тумачи ликове, битне моменте, фабулу, сиже, композицију 

и поруке у одабраним делима 

- упореди уметничку интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

5. Књижевност 

хуманизма и 

ренесансе 

10 Упознавање са 

поетиком хуманизма и 

ренесансе,њеним 

најзначајнијим 

представницима 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 

- објасни значај уметности хуманизма и ренесансе за развој 

европске културе и цивилизације 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

6. Општи појмови о 

језику 

5 Указивање на 

проучавање језика као 

система, 

упознавање са 

његовом 

функцијом,друштвено

м условљеношћу и 

историјским развојем 

-објасни фунскцију језиак и појам језичког знака 

- разуме природу модерног књижевног (стандардног) језика 

- наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века 

- наведе дисциплине које се баве проучавањем језичког 

система 
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7. Фонетика 10 Стицање знања из 

области 

фонетике,фонологије 

и морфофонологије 

књижевног језика и 

способност да се та 

знања примене у 

говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом књижевног 

(стандардног) језика и да га примењује у говору 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

8. Правопис 10 Оспособљавање 

ученика да пишу у 

складу са 

правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

9. Култура 

изражавања 

20 Оспособљавање 

ученика да користе 

различите облике 

изражавања и 

функционалне 

стилове 

-опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и писаном изражавању 

- разликује функционалне стилове 

- препозна и примени одлуке разговорног стила  

- попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично у 

складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам и ренесанса, фонетика 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам, 

просветитељство 

 

 

 

 

10 

 

Упознавање са европским културним, 

духовним и мисаоним тенденцијама 

17. и 18. века и њиховим утицајима на 

српску књижевност 

-наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и Орфелина за развој 

језика и књижевности код Срба 

- препозна одлике просветитељства на обрађеним 

делима 

- објасни значај Доситејевог рада за српску 

културу и књижевност 

- направи паралелу у обради истих мотива у 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 
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европској и српској књижевности 

- наведе особине ликова у обрађеним делима и 

заузме став према њиховим поступцима 

2. Романтизам  

 

15 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и делима 

европске и српске књижевности 

-наведе представнике романтизма и њихова дела 

- уочава и образлаже одлике романтизма 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања 

- препозна и усвоји вредности националне 

културе и разуме/поштује културне вредности 

других народа 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

3. Реализам 

 

15 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и делима 

европске и српске књижевности 

-наведе представнике правца и њихова дела 

- дефинише одлике реализма и препозна их на 

обрађеним књижевним делима 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и проблеме који 

покрећу књижевно дело 

- развије критички став и мишљење при процени 

поступака и понашања јунака у обрађеним делима 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

4. Морфологија  

 

10 

 

Систематизовање знања о врстама 

речи и њиховим облицима  

-одреди врсту речи и граматичке категорије 

- употреби у усменом и писаном изражавању 

облике речи у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

5. Правопис  8 Оспособљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и састављеног 

писања речи у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

7. Култура 

изражавања 

       12 Оспособљавање ученика да теоријска 

знања из граматике и правописа 

примењују у усменом и писаном 

изражавању у складу са језичком 

нормом,користе различите облике 

казивања и функционалне стилове 

-изражавање размишљања и критички став према 

проблемима и појавама у књижевним текстовима 

и свакодневном животу 

- примени одлике новинарског стила 

Праћење остварености 

исхода 

Тестови знања 

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Трећи  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности; 

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

11 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и њиховим 

делима 

-наведе ослике правца, представнике и 

њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи запажања 

и ставове 

Праћење 

остварености исхода 

Тестови знања 

2. Међуратна књижевност 

 

11 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

-наведе одлике праваца, представнике и 

њихова дела 

- анализира одабрана дела, износи запажања 

и ставове 

Праћење 

остварености исхода 

Тестови знања 
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3. Савремена књижевност 

 

11 

 

Упознавање ученика са одабраним 

прочитаним делима савремене 

књижевности 

-изнесе своје утиске о прочитаним делима 

савремене српске књижевности 

- уочи одлике савремене књижевности на 

прочитаним делима 

- уочи разлику између књижевног дела и 

његове интерпретације у филмској и 

позоришној уметности 

Праћење 

остварености исхода 

Тестови знања 

4. Лексикологија   

 

7 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  лексеме 

- наведе примере синонима, антонима, 

хомонима, жаргона 

Праћење 

остварености исхода 

Тестови знања 

 

5. Синтакса 7 Систематизовање знања о синтакси -одреди синтаксичке јединице у реченици 

- препозна типове зависних, независних 

реченица и напоредних конструкција 

Праћење 

остварености исхода 

Тестови знања 

6. Правопис 7 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу са 

језичком нормом 

- примењује правописна правила у писању 

скраћеница 

 

7. Култура изражавања        12 Оспособљавање ученика да теоријска 

знања из граматике и правописа 

примењују у усменом и писаном 

изражавању у складу са језичком 

нормом, користе различите облике 

казивања и функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да 

попуњавају административне обрасце 

у складу са језичком нормом и 

користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи аргументе и процењује 

опште и сопствене вредности у усменом и 

писаном изражавању 

-примени одлике административног стила 

- примени вештину комуникације у 

ситуацијама везаним за струку 

 

Праћење 

остварености исхода 

Тестови знања 

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија 

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 7 Обнављање садашњег простог 

времена глагола бити, присвојних 

придева и чланова а/аn кроз краћа 

питања и одговоре. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава члан  

а/аn и да разликује присвојне 

придеве и  глагол бити по 

лицима  

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Оспособљавање ученика за 

правилну употребу присвојних 

придева направљених од личних 

имена, садашњег простог времена 

за навике и рутине кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознавање ученика 

са терминима гледања на сат.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и користи 

садашње просто време за радње 

које се понављају. Такође, 

моћи ће да пита, одговори и 

разуме колико има сати. 

Усмено и писмено 

3. Part 3 7 Детаљно обнављање садашњег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Упознавање ученика са прилозима 

за време и место и њиховом 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

садашње просто време 

користећи прилошке одредбе за 

место и време. Умеће да 

Усмено и писмено 
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употребом у реченици. Такође, 

ученик се упознаје са употребом 

модалног глагола can/can't за 

способности.  Оспособљавање 

ученика за опис нечега што се 

тренутно дешава кроз садашње 

трајно време*Present Continuous 

Tense.  

искаже своје своје и нечије 

способности или 

неспособности преко глагола  

can/can't . Такође, моћи ће да 

описује догађаје који се 

дешавају у тренутку говора 

користећи садашнје трајно 

време. Разликоваће Present 

Simple и Present Continuous 

Tense.  

4. Part 4 11 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и савладавање 

неправилних глагола, разликовање 

бројивих и небројивих именица. 

Оспособљавање ученика за 

описивање  људи.  

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и да 

разликује бројиве и небројиве 

именице. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 6 Детаљно обнављање прошлог 

времена и оспособљавање ученика 

за правилно коришћење прошлог 

времена кроз  питања и негацију и 

усвајање новог вокабулара везаног 

за одећу и одлазак у ресторан..  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошло 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. Part 6 6 Оспособљавање ученика да 

правилно питају чије је нешто и 

кажу користећи присвојне придеве 

и присвојне заменице. Обнављање 

поређења краћих и дужих придева 

кроз разговор и примере у 

уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално опише чије је 

нешто и да направи поређење. 

Усмено и писмено 

7. Part 7         6 Оспособљавање ученика  за 

разликовање и употребу модалних 

глагола  Needn’t, can, must, mustn’t.  

Детаљно обнављање прошлог 

времена и увођење прошло простог 

времена (Present Perfect Tense) за 

описе искустава и догађаја који се 

могу понављати или имају неку 

последицу у садашњости. 

Ученик ће моћи да разликује и 

употреби модалне глаголе где 

је потребно, као и да описује 

догађаје из ближе прошлости  

који се могу понављати или 

имају неку последицу у 

садашњости користећи  Present 

Perfect Tense и разликује га од 

Past Simple Tense. 

Усмено и писмено 

8. Part 8       11 Оспособљавање ученика  за 

коришћење основног будућег 

времена  кроз текстове, слушање 

Ученик ће моћи да препозна и 

описује догађаје везане за 

будућност, као и да пребацује 

Усмено и писмено 
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аудио материјала и конверзацију. 

Обнављање времена кроз активне 

и пасивне реченице.  

реченице из актива у пасив.  

9. Part 9       11 Оспособљавање ученика  за 

препричавање нечијих речи, 

односно за управни и неуправни 

говор тако што се обнављају сва 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију.  

Ученик ће бити способан да 

преприча туђе речи. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and passive, 

reported speech 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Unit 1 : Welcome! 12 Обнављање садашњег простог 

времена глагола које се користи за 

навике и обичаје и поређење са 

садашњим трајним које се користи 

за радње које се дешавају у 

тренутку говора, коришћење 

чланова the, а/аn кроз краћа питања 

и одговоре, текстове и аудио 

материјале. 

Ученик ће бити способан да у 

одређеним ситуацијама 

користи садашње просто или 

садашње трајно време, да на 

одређеном месту употребљава 

чланове the,  а/аn. 

Усмено и писмено 

2. Unit 2 : Surprising 

Behaviour 

8 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу прошлог 

простог времена кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију, разликовање 

правилних и неправилних глагола , 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  прошло 

просто време, да зна 

неправилне глаголе потребне за 

прошло време, да употреби  

присвојне придеве направљене 

Усмено и писмено 
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правилно коришћење  присвојних 

придева направљених од личних 

имена и личних заменица.  

од личних имена и заменица.  

3. Unit 3 : How ambitious are 

you? 

15 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу простог 

будућег времена са will + glagolom 

кроз текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију за 

предвиђања и нагађања везана за 

будућност.  Упознавање ученика са 

Some/Any, Much/Many и њиховом 

употребом у реченици уз 

разликовање бројивих од 

небројивих именица. Такође, 

ученик се оспособљава за 

поређење придева. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време са will + glagolom да 

искаже своја и нечија 

предвиђања и нагађања везана 

за будућност. Такође, моћи ће 

да разликује бројиве од 

небројивих именица и да 

правилно употребљава  

Some/Any, Much/Many испред 

именица. Ученик ће бити у 

могућности да пореди ствари, 

предмете, људе.... 

Усмено и писмено 

4. Unit 4: How are you 

keeping? 

7 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и његово 

разликовање од садашњег прошлог 

времена. Оспособљавају се да 

користе  садашње прошло време. 

Ученици обнављају неправилне 

глаголе и уче да користе и трећу 

колону неправилних глагола. 

Оспособљавање ученика за 

описивање ствари кроз писање 

дужих реченица користећи 

релативне заменице.   

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и 

садашњем прошлом времену и 

да разликује њихову употребу. 

Ученик ће савладати употребу 

неправилних глагола. Ученик 

ће моћи описивати ствари 

користећи дуже реченице, 

односно спајаће две краће у 

једну.   

Усмено и писмено 

5. Unit 5: Safety first 10 Упознавање ученика са модалним 

глаголима Must/Mustn’t, Can/Can’t ,  

Can/Could, Should, Shouldn’t   и 

оспособљавање ученика за њихову 

правилну употребу  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе.  

Усмено и писмено 
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6.  Unit 6: My strangest 

dream 

18 Детаљно обнављање прошлог 

трајног времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознањање 

ученика са садашњим пасивом и 

пребацивањем активне реченице у 

пасивну и обрнуто. Подсећање 

ученика на модалне глаголе и 

увођење модалног глагола 

May/Might. Оспособљавање 

ученика за коришћење другог 

кондиционала, тј. условних 

реченица везаних за нереалне 

садашње ситуације.  

Ученик ће бити способан да 

самостално користи прошло 

трајно време, да користи 

садашњи пасив и пребаци 

реченице из актива у пасив и 

обрнуто, да користи  

May/Might, да употребљава 

зависне условне реченице када 

жели да прича о нереалним 

садашњим ситуацијама.  

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense,  Articles, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and 

passive,  Second Conditional 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Unit 1 6 Обнављање садашњих времена кроз 

краће текстове и слушање аудио 

материјала предвиђеног за поменуту 

област и конверзацију. Обрађивање 

придева који се завршавају на -ed /ing, 

и њихово разликовање у значењу при 

употреби у реченицама. 

Ученик ће бити способан да 

разликује и правилно 

употребљава следећа глаголска 

времена: Present Simple, Present 

Continuous, као и да разликује 

значење придева који имају 

исти корен речи, а завршавају 

се на  -ed /ing. 

Усмено и писмено 

2. Unit 2 10 Детаљно обнављање прошлог 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију  и  

Used to and would + infinitive 

Ученик ће бити способан да 

разликује прошло време од 

садашњег  и да правилно 

употребљава   Used to and would 

+ infinitive. 

Усмено и писмено 

3. Unit 3 11 Детаљно обнављање врста речи и 

реда речи у реченицама  кроз 

текстове, слушање аудио материјала и 

конверзацију, као и спајање две 

Ученик ће бити способан да 

разликује врсте речи и да 

придеве правилно распоређује у 

реченицама, као и да спаја 

Усмено и писмено 
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реченице у једну уз помоћ  

релативних клауза  who, which, where. 

краће реченице уз помоћ 

релативних клауза  who, which, 

where. 

4. Unit 4 10 Оспособљавање ученика да правилно 

користе модалне глаголе 

must,should,can,might,could кроз 

разговор и читање текстова. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

наведене модалне глаголе. 

Усмено и писмено 

5. Unit 5 9 Оспособљавање ученика да пребацује 

реченице из управног у неуправни 

говор уз употребу прилога. 

Ученик ће бити способан да 

самостално пребацује реченице 

из управног у неуправни говор. 

Усмено и писмено 

6. Unit 6 9 Обнављање прилога и прилошких 

одредби, вокабулара који се односи 

на храну и друге намирнице кроз  

текстове, слушање аудио материјала и 

конверзацију. Разликовање пасива од 

актива. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прилоге 

и прилошке одредбе, изразе за 

количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a little and a 

few; the, a, an. Моћи ће да 

разликује реченице у пасиву од 

реченица у активу. 

Усмено и писмено 

7. Unit 7         9 Обнављање садашњег простог 

времена и будућег и оспособљавање 

ученика за правилно коришћење 

нултих и првих 

кондиционалних(условних) реченица 

кроз текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију и усвајање 

новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, The Passive Voice, Clothes vocabulary, 

Conditionals, Word endings 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. Без друга на – на сердце 

вьюга. 

17 Читање и превод текста из датог модула, 

усвајање непознатих речи.  Употреба 

предлога в и на. Изражавање стања 

субјекта. Личне и присвојне 

заменице.Коришћење куда или где. 

Употреба локатива. Независно сложене и 

зависно сложене реченице 

Ученик ће бити у стању да 

правилно користи предлоге в и 

на, да користи куда или где, да 

правилно користи личне и 

присвојне заменице, да правилно 

употребљава локатив у говору и 

писању, да представи себе и 

друге на руском језику, уз 

коришћење поздравних порука, 

да користи нове речи. Познаје 

зависно сложене и независно 

сложене реченице 

Усмено и писмено 

2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

10 Читање и превод текста из другог 

модула. Представљање и разговарање о 

својој породици. Компарација придева и 

прилога. Промена глагола прве и друге 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима, да 

представи своју породицу, моћи 

ће да правилно врши компарацију 

Усмено и писмено. 
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врсте.Главни чланови реченице. Именице 

pluralia tantum. 

прилога и придева, да врши 

промену глагола по лицима и 

броју, да препозна именице  

pluralia tantum, да издвоји 

субјекат и предикат у реченици. 

3. Природа. 15 Читање и превод текста из трећег модула. 

Разговор о природи, животињама. 

Промена именица кроз падеже. Одричне 

заменице.Именице женског рода на меки 

сугласник. Именице мушког и средњег 

рода на –ья. Именице мушког рода на –

онок/ -енок. 

Ученик ће бити у стању да 

користи нове речи, да разговара о 

природи и животињама. У стању 

је да промени именице кроз 

падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 15 Читање и превод текста из четвртог 

модула, разговор о путовању, хотелима и 

административним јединицама. Глаголи 

идти-ходить, ехать – ездить, плыть – 

плавать, предлози разве и неужели. 

Глаголи са префиксима при-, у-, в-, вы-. 

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски односи. 

Временски односи. Узрочни односи. 

Атрибутивни односи. 

Ученик ће бити у стању да 

користи 

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања 

и предлоге разве и неужели. 

Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе). 

 

Усмено и писмено 

 

 

 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

13 Читање и превод текста из четвртог 

модула. Разговор о прошлости. 

Деклинација бројева. Прилози за начин. 

Промена именица на –ий, -ия, -ие. 

Именице за означавање становника 

других земаља. Управни и неуправни 

говор 

Ученик ће бити у стањеу да 

користи нове речи, да разговара 

 о прошлости. Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима 

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује 

становнике 

 других земаља. 

Користи управни и неуправни 

говор. 

Усмено и писмено 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 68     68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита 

и преводи текст, да се користи 

речима које су му до тада биле 

непознате, подсетиће се 

главних чланова реченице. У 

стању је да правилно користи 

најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и 

краће облике придева. Познаје 

реченице са кратким 

придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

26 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

Ученик се користи новим 

речима. У стању је да опише 

детаљно свој стан или кућу. 

Познаје реченице са објектом у 

инфинитиву. Користи се 

императивом, мења глаголе у 

писању и говорењу. Усвојио је 

Усмено и писмено. 
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једнине на –у. знање о генитиву једнине 

именица на –у. 

3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, 

познаје редне бројеве, опште 

заменице и реченице са 

одредбом израженом зависним 

падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана 

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

9 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози-

препознавање. Реченице са 

глаголским прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима 

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

6. Чтобы слонам было 

тесно а мыслям 

просторно 

2 Читање и превод новог текста. Ученик користи нове речи, 

 које су му до тада биле 

 непознате. 

Усмено и писмено 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

10 Читање и превођење текста првог 

модула. Реченице са субјектом типа мы 

с вами. Реченице са куполама являться, 

називаются. 

Реченице са куполом есть. 

 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и да користи 

конструкције нових типова 

реченица. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 10 Читање и превод текста. Познатији 

наши и страни географски називи са 

специфичностима у роду, броју и 

промени. Читање децимала и 

разломака. 

 

Ученик ће бити у стању да користи 

нове речи у свом вокабулару, 

препознаје специфичности у 

промени, броју и роду неких 

географских имена, чита децимале и 

разломке. 

Усмено и писмено 
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3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

10 Читање и превод текста. Пасивни 

глаголски придеви-употреба. 

Ученик се користи новим речима, 

употребљава пасивне глаголске 

облике. 

 Усмено и писмено. 

4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текстова. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 

 

5. Юность смотрит в 

будущее 

14 Читање и превод текстова. Утврђивање 

и систематизација придевских облика. 

Реченице са трпним глаголским 

придевом у предикату  Радни глаголски 

придев садашњег времена. 

Ученик је у стању да се 

користи новим речима, 

користи све придевске 

облике, радни глагослки 

придев у садашњем времену 

и реченице са трпним  

глаголским придевом. 

Усмено и писмено 

 

 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

8 Читање и превод текста. Радни 

глаголски придев прошлог времена.  

Скраћенице (вуз, МГУ) 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава   

скраћенице и користи се 

радним глаголским 

придевом у прошлом 

времену. 

Усмено и писмено 

 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима 

Усмено и писмено 

8. Театр-школа жизни 4 Читање и превод текста. 

Систематизација неодређених 

заменица. Реченице са одредбом за 

приближну количину. 

Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Користи се неодређеним  

заменицама и реченицама 

са одредбом за приближну 

количину. 

Усмено и писмено 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Типови реченица;  децимала и разломци; глаголски придеви; скраћенице; 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик;  
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105     

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света(у националном,регионалном,европском и 

глобалном оквиру). 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву 

 

 

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. Српска држава и 

државност 

50 Циљ наставе предмета историје је стицање 

хуманистичког образовања и развијање 

историјске свести;разумевање историјског 

простора и времена,историјских догађаја, 

појава и процеса и улоге истакнутих 

личности 

По важећем плану и програму 

нема исхода за нереформисане 

смерове. 

Облици наставе: теоретска 

Место реализације:учионица или 

кабинет 

Оцењивање:Праћење остварености 

циљева 

Тестови знања 

2. Српски народ у 

југословенској 

држави 

30 Развијање индивидуалног и националног 

идентитета; стицање и проширивање знања. 

  

3. Српска култура 

кроз векове 

15 Развијање вештина и формирање ставова 

неопходних за разумевање савременог 

света;унапређивање функционалних вештина 

и компетенција неопходних за живот у 

савременом свету (истраживачких вештина, 

критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања сопствених ставова, 

разумевање мултикултуралности) 
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4. Српски народ и 

Србија у 

савременом 

свету 

10 Развијање толеранције и ставова 

аргументованог дијалога 

 

   Оспособљавање за ефикасну информациону-

комуникациону технологију 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Географија 

3. Грађанско васпитање 

4. Верска настава 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/1994) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

5.  

Фитнес 

 

13 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Одбојка 

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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психосоцијалних образаца 

понашања; 

што преноси у свакодневни 

живот 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/1994) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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за самостални рад на њима;  

 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне 

утицаје услед рада у одабраној 

професији; 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 



 

1311 

 

5.  

Фитнес 

 

11 
• Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности покрета 

и кретања; 

• Усвајање етичких вредности 

и подстицање вољних 

особина ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси 

у свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  

постуралних поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) 

за развој и усавршавање 

моторичких способности из: вежби 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за 

развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења  

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи 

оне, које могу имати негативан утицај 

на његов раст, развој; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 
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моторичких способности и 

теоријских знања 

неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, 

умећа, вештина, техника 

и навика предвиђених 

програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али 

без стварања крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, 

сусрете и манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности 

покрета и кретања; 

• Усвајање етичких 

вредности и подстицање 

вољних особина ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Кошарка 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, 

умећа, вештина, техника 

и навика предвиђених 

програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али 

без стварања крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, 

сусрете и манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика 

 

5 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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8.  

Антрополошка мерења 

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања 

неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

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: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе математике је: 

- стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу  и пракси, као и за успешно 

настављање образовања; 

- развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет. 

Задаци наставе математике јесу: 

- стицање знања неопходних за разумевање квантинтативних и просторних односа, као и проблема из разних подручја; 

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације; 

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује; 

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет; 

- допринос радном и политехничком образовању ученика; 

- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције; 

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самосталан рад, критичност; 

- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања. 

 

 

 

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. Логика и скупови 8 - познавање основних принципа 

комбинаторике и њихова примена у 

једноставнијим задацима (пребројавање 

коначних скупова); 

- оспособљавање за вршење потребних 

/ Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 
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генерализација и њихово примењивање у 

новим ситуацијама; 

 

2. Реални бројеви 5 - познавање основних својстава операција са 

реалним бројевима и њихова успешна 

примена; 

 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

3. Пропорционалност 

величина 

8 - добро познавање пропорционалности 

величина (директна, обрнута, општи појам) и 

њихових практичних примена; 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

4. Увод у геометрију 8 - познавање (са аксиоматског становишта) 

основних релација између геометријских 

фигура (припадање, распоред, паралелност, 

подударност); 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

5. Изометријске 

трансформације 

12 - упознавање основних чињеница о векторима 

(појам, једнакост, сабирање, одузимање, 

множење скаларом) и неких њихових примена 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

6. Рационални алгебарски 

изрази 

12 - уочавање сврхе идентичних трансформација 

рационалних алгебарских израза и 

оспособљавање да се оне поуздано врше; 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

7. Линеарне једначине и 

неједначине. Линеарна 

функција 

12 - продубљивање знања о линеарним 

једначинама и системима линеарних 

једначина, линеарним неједначинама и 

простијим системима линеарних неједначина 

са једном непознатом; 

- даље оспособљавање за решавање 

разноврсних задатака помоћу линеарних 

једначина и система линеарних једначина; 

- продубљивање и проширивање знања о 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 
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функцијама, а посебно о линеарној функцији; 

 

8. Хомотетија и сличност 

 

8 - схватање хомотетије и сличности као 

геометријских трансформација и поуздано 

примењивање сличности у решавању 

једноставнијих задатака; 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

Кључни појмови садржаја: 

Број, функција, геометрија, пропорција 

Корелација са другим предметима: 

Физика, логика 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Математика 

Разред: Први 

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: 105     

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе математике је: 

- стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу  и пракси, као и за успешно 

настављање образовања; 

- развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет. 

Задаци наставе математике јесу: 

- стицање знања неопходних за разумевање квантинтативних и просторних односа, као и проблема из разних подручја; 

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације; 

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује; 

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет; 

- допринос радном и политехничком образовању ученика; 

- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције; 

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самосталан рад, критичност; 

- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања. 

 

 

 

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. Логика и скупови 8 - познавање основних принципа 

комбинаторике и њихова примена у 

једноставнијим задацима (пребројавање 

коначних скупова); 

- оспособљавање за вршење потребних 

/ Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 
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генерализација и њихово примењивање у 

новим ситуацијама; 

 

2. Реални бројеви 5 - познавање основних својстава операција са 

реалним бројевима и њихова успешна 

примена; 

 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

3. Пропорционалност 

величина 

8 - добро познавање пропорционалности 

величина (директна, обрнута, општи појам) и 

њихових практичних примена; 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

4. Увод у геометрију 8 - познавање (са аксиоматског становишта) 

основних релација између геометријских 

фигура (припадање, распоред, паралелност, 

подударност); 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

5. Изометријске 

трансформације 

12 - упознавање основних чињеница о векторима 

(појам, једнакост, сабирање, одузимање, 

множење скаларом) и неких њихових примена 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

6. Рационални алгебарски 

изрази 

12 - уочавање сврхе идентичних трансформација 

рационалних алгебарских израза и 

оспособљавање да се оне поуздано врше; 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

7. Линеарне једначине и 

неједначине. Линеарна 

функција 

12 - продубљивање знања о линеарним 

једначинама и системима линеарних 

једначина, линеарним неједначинама и 

простијим системима линеарних неједначина 

са једном непознатом; 

- даље оспособљавање за решавање 

разноврсних задатака помоћу линеарних 

једначина и система линеарних једначина; 

- продубљивање и проширивање знања о 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 
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функцијама, а посебно о линеарној функцији; 

 

8. Хомотетија и сличност 

 

8 - схватање хомотетије и сличности као 

геометријских трансформација и поуздано 

примењивање сличности у решавању 

једноставнијих задатака; 

 Писмени задаци, тестови, 

праћење постигнућа 

Кључни појмови садржаја: 

Број, функција, геометрија, пропорција 

Корелација са другим предметима: 

Физика, логика 
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Образовни профил: Узгајивач спорстких коња 

Назив  предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветнигласник“, 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: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ћебити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

образовнихстандарда, 

исхода, циљева учења 

1. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање ученика 

за коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

класификује фазе историјског развоја рачунара  

наведе примере употребе РС у свакодневном 

животу  дефинише појмове  хардвера и софтвера 

објасни Фон Нојманов  модел  рачунара 

разликује јединице замеру количине података  

разликује  основне  компоненте  рачунара  

разликује  факторе који утичу на перформансе  

рачунара 

разликује  врсте  софтвера 

дефинише  оперативни  систем (ОС) и наводи  

његове  главне  функције 

подешава  радно  окружење ОС  

хијерархијски  организује  фасцикле и управља  

фасциклама и датотекама 

разликује  типове  датотека 

користи  текст  едитор  оперативног  система  црта  

помоћу програма  за  цртање у оквиру ОС  

инсталира  нови  софтвер  компресује и 

декомпресује  датотеке и фасцикле  обезбеђује  

заштиту рачунара од штетног софтвера 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености 

исхода 

Тестове практичних вештина 
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инсталира периферне уређаје 

наводи  примере и предности  умрежавања  

рачунара  манипулише  дељивим  ресурсима у 

локалној  мрежи 

управља  штампањем  докумената 

примењује  здравственe и сигурноснe  мерe  

заштите  при  коришћењу  рачунара 

објасни утицај коришћења рачунара на животну 

средину 

примењује и поштује законскa решења у вези  са 

ауторским  правима и заштитом  података 

2. 
Обрада текста 
 

16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмима за 

обраду текста 

подешава радно окружење програма за обраду 

текста  управља текстуалним  документима и чува 

их у различитим  верзијама креира и уређује  

текстуалне  документе 

креира и уређује  табеле уметне објекте у текст и 

модификује их  направи циркуларна писма 

подешава параметре изгледа странице  текстуалног  

документа 

проналази и исправља  правописне и словне  

грешке  помоћу  алата  уграђених у програм  за  

обраду  текста.  

прегледа и штампа  текстуални  документ.  

3. Табеларни прорачуни 16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

подешава радно окружење програма за табеларне 

прорачуне управља  табеларним  документима и 

чува их у различитим  верзијама 

уноси  податке  различитих  типова – појединачно 

и аутоматски измени садржаје ћелија  сортира и 

поставља филтере 

манипулише  врстама и колонама 

организује  радне  листове 

уноси  формуле у ћелије 

форматира   ћелије  бира, обликује и модификује  

графиконе 

подешава  изглед странице за штампање 

табеларног  документа 

исправља  грешке у формулама и тексту 

прегледа и штампа  табеларни  документ 

4. Слајд - презентације 

 

12 Оспособљавање ученика 

за израду слајд – 

презентација и њихово 

презентовање 

подешава  радно окружење програма за израду слајд – 

презентације 

управља слајд – презентацијама и чува их у различитим  

форматима и верзијама 

додаје и премешта  слајдове 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

Праћење 
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припреми  презентацију у складу са  правилима и 

смерницама  за  израду  презентације 

користи  различите  организације  слајда 

уноси и форматира  текст  на  слајду 

додаје  објекте  на  слајд 

уноси  белешке  уз  слајд 

подешава  позадину  слајда 

користи и модификује  готове  дизајн – теме 

додаје и подешава  анимационе  ефекте  објектима 

бира и подешава  прелазе  између  слајдова 

израђује  интерактивне  слајд  презентације 

разликује  врсте  погледа  на   презентацију 

припрема  за  штампу и штампа  презентацију 

подешава  презентацију  за јавно приказивање;  

припрема презентације за приказивање са другог рачунара 

излаже слајд-презентацију 

остварености исхода 

Тестове практичних 

вештина 

5. Интернет и електронска 

комуникација 

14 Оспособљавање ученика 

за коришћење Интернета 

и електронску 

комуникацију 

објасни појам и структуру Интернета 

разликује начине повезивања рачунара са Интернетом 

разликује Интернет – сервисе 

објасни појмове  хипертекста и WWW  

користи садржаје са веба (WWW – сервиса)  

проналази садржаје на вебу помоћу претраживача 

процењује садржаје са веба на критички начин 

преузима  садржаје са  веба 

комуницира  путем  електронске  поште 

разликује  предности и недостатке електронске  

комуникације 

користи  разноврсне    Интернет – сервисе 

попуњава и шаље  веб – базиране  обрасце 

објашњава  појам електронског  пословања 

примени  сервис „у облаку“  

објашњава  могуће  злоупотребе  Интернета 

примењује  безбедносне  мере  приликом  коришћења  

Интернета 

примењује  правила  лепог  понашања  на  режи 

поштује  ауторска  права за  садржаје  преузете  са  мреже 

 

Корелација са другим предметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Географија 

Разред: Други 

Правилник о наставномплану и програму..... 

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

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 0 0 0 70 

Недељни фонд часова: 2 0 0 0 

Општи циљеви и задаци: 

⚫ Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних н друштвених наука; 

⚫ Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и Југоисточној Европи; 

⚫ Стицање нових и продубљених знања о природи Србије и њеном утицају на живот и привредне делатности људи; 

⚫ Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва; 

⚫ Стицање знања о проблемима демографских разлика и значају њиховог превазилажења за свеукупнн друштвено-економским 

развитаком наше земље; 

⚫ Формирање свести о планирању породице са становишта стварања могућности за постизање економске стабилности породице и дру  

штва као целине; 

⚫ Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

⚫ Развијања способности учења истраживања и критичког мишљења, 

⚫ Стицање знања о савременим друштвено-географским токовима у светској привреди и њеним фундаменталним везама са  

становништвом и природном  средином. 

⚫ Стицање знања о савременим друштвено-географским карактеристикама Србије; 

⚫ Стварање реалне слике о Србији и њеном положају у глобалним интеграцијским процесима; 

⚫ Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у  

мултиетничкој, мултикултуралној и мултијезичком свету 

⚫ Оспособљавањс ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање; 

⚫ Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и профееионалном развоју; 

⚫ Оспособљавање ученика да користе писане, графичке и ликовне изворе информација, да их анализирају и примењују у процесу учења и  

истраживања; 

⚫ Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштитиживотнесредине. 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфичнициљеви и 

задаци 

(циљевимодула) 

ИСХОДИ 

Позавршеткутемеученикћебити у стањуда: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИобразовнихст

андарда, исхода, циљеваучења 
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1. Увод 2 Стицање знања о 

предмету проучавања. 

подели, значају и 

месту географијеу 

систему наука 

Уочавање и схватање 

корелативних односа 

између географије и 

других природних и 

друштвених наука 

дефинише предмет  

изучавања, значај, развој 

и местогеографије у  

систему наука 

разликује природне и  

друштвене елементе  

географскогпростора и  

схвата њиховеузајамне  

узрочно-последичне везе 

и односе. 

       одреди место  

географијеу систему  

наука. 

       препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

Вредновање остварености  

исхода вршити кроз: 

   1 праћење остварености  

исхода 

   2.тестови знања 

   3.усмена провера 

2. Савремене компоненте 

географско гположаја 

Србије 

4 Проширивање знања о 

положају, месту и 

улози Србије на 

Балканском 

полуострву и 

Југоисточној Европи 

Уочавњем општих 

географских 

карактеристика. 

Сагледати сложене 

друштвено - 

економске процесе и 

промене у 

југоисточној Европи 

на Балканском полуо 

стрву и у нашој 

држави. 

- дефинише појам и функције државних 

граница разумедржавноуређење Србије и 

познаје државна обележја  грб,застава, 

химна. 

-лоцира на карти положај и всличину 

територије Србије узкратак опис битних 

карактеристнка граница са 

суседнимземљама 

-дефинише појам Југоисточна Европа , 

лоцира на картиБалканско полуострво и 

идентификује његове општегеографске 

карактеристике: физичке, културне и 

демографске 

- анализира промене на политичкој карти 

Батканског полуострва: настанак и распад 

Југославије, стварање новихдржава и 

облици њихове сарадње 

-. дефинише појам географски положај и 

наведе његову поделу 

- одреди укупан географски положај 

Србије (повољан,неповољан), анализом 

својстава чиниоца који га 

формирају:апсолутни и релативни 

положајдискутује, коришћењем карте, о 

предностима и недостацимагеографског 

положаја Србије 
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3. Природни ресурси 

Србије и њихове 

кономско-географски 

значај 

12  

Стицање нових и  

продубљених знања о  

природи Србије и њеном  

утицају на живот и  

привредне делатности људи 

Сагледавање физичко-  

геограскихкомпонената  

простора Србије и  

разумевање њиховог 

значаја  

за живот људи и 

могућности  

развоја привреде 

 

• одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите 

старости, састава и порекла значајних 

за појаву руда и минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске 

структуре Србије, велике нелине; 

Српско-макелонска маса, Карпато-

балканиди, Унутрашњи динариди, 

Централни динариди иПанонска 

депресија и објасни њихов постанак 

(деловање унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине 

рељефа Србије: Панонски басен и 

Планинска област 

• кратко опише постанак Панонског 

басена одвоји Панонску Србију: 

Панонску низију и јужни обод 

Панонскогбасенаса прегледом 

главних елемената рељефа 

• одреди Планинску област и направи 

картографски преглед громадних, 

карпатско-балканских. динарских 

планина и већих котлина 

• објасни елементе и факторе климе. 

разликује климатске типове у Србији и 

њихове одлике 

• направи преглед водног богатсгва 

Србије: одреди на карти развођа 

сливова, лоцира транзитне и 

домицилне реке, објасни постанак, 

поделу и значај језера и 

термоминералних вода 

• закључује о економском значају вода: 

снабдевање насеља, наводњавање тла, 

за производњу хидроенергије, 

пловидбу, рибарство и туризам 

• дискутује о загађивачима, последицама 

и мерама заштите 

• дефинише појам земљиште (тло), 

одреди типове тла на простору Србије, 

њихов састав и карактер 

• познаје утииај физичко-географских 

 



 

1329 

 

фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност 

животињског света панонске и 

планинске области Србије 

• дефинише: појам природна средина. 

предмет проучавања заштите природе, 

значај заштите и унапређивања 

природе 

• наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере заштите. 

• препозна појаве штетне по равоје 

природног  и културног окружење и 

способност да активноучествујеу 

њиховој заштити, обнови и 

унапређивању, 

• дефинише : парк природе, предео 

изузетних одлика. резерват природе, 

споменик природе и природне 

реткости. 

• Разликује заштиђена природна добра у 

Србији:Голија,Фрушка гора, Ћердап, 

Тара и др. 

4. Становништво Србије  10 Проширивање знања о  

демографском развоју и  

распореду становништва у  

Србији. 

Уочавње демографских  

проблема и могућности  

њиховог превазилажења за  

свеукуппи друштвено-  

економски развитак наше  

земље. 

Формирање свести о  

неговању националног и  

културног идентитета. 

• опише антропогсографека обележја и 

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и 

територијални  

размештај становништва у Србији 

• укаже на промену броја становника 

Србије и наведе  

• факторе који условљавају промене 

становништва. 

• уз помоћ графичких метода анализира 

основне  

демографске одлике; да их објашњава, 

врши предвиђања  

и изводи закључке. 

• дефинише појмове: наталитет, 

морталитет и природни  

прираштај. 

• дефинише појам миграције и разликује 

типове и видове  

 



 

1330 

 

миграција 

• објасни структуру становништва у 

Србији (биолошка,  

економска, социјална, национална) 

• разликује појмове: националног, 

етничког и културног идентитета 

• изгради став о једнаким правима људи 

без обзира на  

• расну, националну, верску и другу 

припадност. 

• објасни демографске проблеме и 

популациону политику у  

Србији и  дефинише појам днјаспоре 

• лоцира подручја на којима живи српско 

становништво у 

непосредном и ширем окружењу 

(Мађарска, Румунија,  

Македонија,Албанија, Црна Гора,Босна 

и Херпеговина,  

Хрватска и Словеннја) 

• разликује оазну, компактну и 

појединачну насељеност  

српског становништва у подручјима 

непосредног и  

ширег окружења 

• објасни основне карктеристике 

становништва Републике  

Српске 

• лоцира аутохтоне српске делове 

територије  

(северниделовиДалмације,Лика, 

Кордун, Банија,  

Славонија и Барања) 

• објасни радне миграције у евопске 

земље и именује  

државе и градове у којима има нашег 

становништва 

• објасни исељавање нашег становништва 

на ваневропске  

континенте 

• разликује фазе у исељавању Срба у 

прекоокеанске земље 

• именује државе и градове у којима живи 
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наше  

становништво 

објасни однос и везе дијаспоре и Србнје 

5. Насеља Србије 8 

Проширивање знања о 

насељима и 

факторима њиховог 

развоја. 

Разумевање вредности 

сопственог културног 

наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама. 

Развијање свести о 

вредности и значају 

антропогених 

културних добара. 

Уочавање 

трансформације 

насеља и њихових 

мрежа и система. 

Проширивање знања о 

насељима и 

факторима њиховог 

развоја 

Разумевање вредноети 

сопственог културног 

наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама 

Развијање свести о 

вредности и значају 

аитропогеиих 

културних добара 

Уочавање 

трансформације 

насеља и њихових 

мрежа и система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Привреда Србије 10 Проширивање и  

продубљивање знања о  

привреди Србије и њеним  

основним 

карактеристикама. 

- Анализира утицај природних и 

друшевених чиниоца на условљеност 

развоја и размештаја привреде Србије 

и групише гране привреде по 

секторима 

 



 

1332 

 

Сагледавање потенцијала и  

могућности Србије за њену  

конкурентност у светској  

привреди. 

- објасни како природни и друштвени 

факториутичу на развој и размештај 

пољопривреде Србије 

- дефинише гране пољопривреде у ужем 

смислу (земљорадња и сточарство) и 

ширем смислу (шумарство, лов и 

риболов), наведе значај пољопривреде 

- препозна основне функције шумарства, 

значај шума, факторе који их 

угрожавају и мере заштите 

- утврди значај лова и риболова 

- дефинише значај енергетике и 

рударства; наведе енергетске ресурсе и 

минералне сировине и направи њихов 

картографски преглед на територији 

Србије 

- објасни појмове: индустрија и 

индустријализације, одрживи развој и 

наведе факторе развоја и размештаја. 

поделу индустрије и њен значај 

- анализирау тицај природних и 

друштвених фактора на развој 

саобраћаја, кратко опише врсте 

саобраћаја и њихов значај 

- направи каргографски преглед главних 

друмских и железннчких права у 

Србији, пловних река н канала. већих 

лука и аеродрома 

- дефинише појмове: трговина, 

трговински и платни биланс и одреди 

значај трговине 

-анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој туризма, дефиншие и 

наведе поделу туризма 

7. Регионалне целине 

Србије 

10 

Стицање и 

проширивање 

географских знања о 

регионалним 

целинама Србије и 

сагледавање њихових 

специфичности. 

I. дефинише појам регије и направи 

картографски преглед 

регионалних целинаСрбије 

2. лоцира на карти Србије границе 

Војводине и њених 

предеоних целина и препозна њене 

природне и  

друштвене 

одлике  
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3. потврди на карти Србије границе 

Шумадије и Поморавља инаведе њихове 

природне и друштвене одпике 

4. препозна на карти Србије границе 

Западне Србије и  

опишењене природне и друштвене одлике 

5. идентификује на карти Србије 

Старовлашко-рашку висију узанализу 

њених природних и друштвених одлика 

6, лоцира на карти Србије границе Источне 

Србије и наведе 

њене природне и друштвене одлике 

7. препозна на карти Србије границе 

Јужног Поморавља и 

препозна његове природне и 

друштвене одлике 

8. потврди на карти Србије границе Косова 

и Метохије и 

дискутује о његовим природним и 

друштвеним  

одликама 

Кључни појмови садржаја: 

• Постанак, развој и размештај насеља Србије 

• Подела насеља.Сеоска. 

градска, приградска и привремена 

Пољопривреда-развој. значај и подела 

Шумарство, лов и риболов 

Рударство и енергетика 

Индустрија-појам, подела, структура и значај 

Саобраћај и трговина 

Туризам и заштита 

 

Корелација са другим предметима: 

⚫ Српски језик и књнжевност 

⚫ Историја 

⚫ Стручни предмети у зависности од образовног профила 

⚫ Грађанско васпитање 

⚫ Верска настава 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Устав и право грађана 

Разред: трећи  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.  11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 / / / 32 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом 

учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

Задаци наставе предмета Устав и права грађана су да ученици: 

• проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени садржином 

предмета;  

• упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком 

животу уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд;  

• стекну општу представу о уређењу Републике Србије; 

• усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво; 

• развију спремност да  делују у духу поштовања демократских вредности; 

• разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и  поштовања  различитости; 

• узму учешће у  животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке; 

• унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релеватних за 

живот у демократском друштву; 

• унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената. 

 

 

 

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. УСТАВ И ПРАВНА 

ДРЖАВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   

8 Упознавање са појмом, садржином 

и врстама устава, Уставом 

Републике Србије  и правосудним 

системом Републике Србије 

Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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2. ДЕМОКРАТИЈА И 

МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ 

У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ   

8 Упознавање са политиком као 

вештином управљања друштвом; 

оспособљавање за демократско 

мишљење;  

упознавање са функционисањем 

државних институција и органа 

власти 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА 

ПРАВА И СЛОБОДЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

8 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о улози 

појединца у друштвеном и 

политичком животу 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И 

ТЕРИТОРИЈАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

8 Упознавање са уставном историјом 

Републике Србије; 

развијање знања о аутономији и 

локалној самоуправи. 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Историја, социологија,грађанско васпитање 



 

1336 

 

 

Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Анатомија и физиологија 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни  глсник“, бр. ) Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - др. правилници, 

6/2012 - др. правилници, 5/2013, 11/2013 и 14/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70                   70 

Недељни фонд часова: 2                                       

Општи  циљеви и задаци: 

 

Циљ  наставе  анатомије и физиологије  је да ученици усвоје основназнања о грађи и функцији органа и организама домаћих  животиња као целине. 

 

Задаци  наставе  су: 

- стицањезнањакојатребадапослужекаоосновазасавлађивањестручнихпредмета; 

- упознавање грађе животињског организма и функције органа; 

- разумевање законитости  које владају у животињском организму. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфичнициљеви и задаци 

(циљевимодула) 

ИСХОДИ 

Позавршеткутемеученикћебит

и у стањуда: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИобразовн

ихстандарда, исхода, 

циљеваучења 

1. Анатомија и 

физиологија 

       70  

УВОД (1) 

Појам, значај и (улога) подела, 

анатомије и физиологије. 

 

ОСНОВИ ЦИТОЛОГИЈЕ И 

ХИСТОЛОГИЈЕ (2) 

Савремено гледање  на  грађу и 

функцију  ћелије. Подела  ткива и 

њихова  важност у изградњи органа 

и организама. 

 

ОСТЕОЛОГИЈА (10)  

Анатомски термини. Постанак, 

развој и грађа костију. Kостиглаве, 

трупа, удова, зуби (подела, грађа и 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно  знање   и 

анализирају значај познавања: 

Увод 

 

Kомбинованим часом, 

активирајући знање ученика 

из биологије, стечено у 

основној школи, успешно ће 

се реализовати садржаји овог 

предмета. 

 

Основи о ћелијама и ткивима. 

То је једна од тема која треба 

даобнови и утврди  већ  

Праћење кроз перманентно 

уочавање и бележење 

запажања о постигнутим 

исходима учења и нивоу 

компетенција који су 

постављени у 

оквируобразовних 

стандарда, националног 

курикулумом и наставног 

програма. 

Kључне компетенције: за 

учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад 

са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, 
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функција). 

 

МИОЛОГИЈА (5) 

Kратак преглед мишићних група по 

регијама. Физиологија попречно-

пругастих и глатких мишића. 

 

KРВНИ И ЛИМФНИ СИСТЕМ (7) 

Физиологија  крви. Срце, грађа и 

функција. Kрвоток (мали, велики, 

фетални и порталникрвоток). 

Називи и особине великих 

крвнихсудова. 

 

ОРГАНИ ЗА ДИСАЊЕ (4) 

Грађа и функција носне шупљине, 

гркљана, душника и плућа. 

 

Физиологијадисања (удисај, издисај, 

разменагасова, спољашње и 

унутрашњедисање, 

преношењегасова и 

регулацијадисања). 

 

ОРГАНИ ЗА ВАРЕЊЕ ХРАНЕ (16) 

Грађа усне шупљине, ждрела, 

једњака, желуцане преживара и 

желуца преживара. Танко и дебело 

црево. 

 

Физиологија  варења (жвакање, 

гутање, лучење  пљувачке, варење у 

желуцу  непреживара, варење у 

желуцупреживара, варење у танком 

и дебеломцреву, ресорпција, 

покрети и пражњењецрева). 

 

Јетра (грађа и функција). Гуштерача 

(грађа и функција). 

 

ПРОМЕТ МАТЕРИЈА (4) 

 

Основнипојмови о 

научено о ћелији, деоби 

ћелија и ткивима, уз добро 

одабране шеме и 

дијапозитиве. 

 

Kостур. Kомбинованим 

часовима, узобнављање знања 

о костима користећи шеме и 

костур, треба добро обрадити  

градиво. Оваквог ученика 

требаактивирати  да, на  

часовима вежбања и 

практичној наставина 

костурукао и наживој 

животињи, покаже што већи 

број основних костију 

скелета, односно костура. 

 

Мишићи се не обрађују 

детаљно. Више пажње се 

посвећује физиологији 

мишића. 

 

Kрвни и лимфнисистем. 

Учениципознајуосновнеелеме

нтенаведенихсистемапаихсам

отребаподстаћидакажуштазна

ју. Изатога, комбинованим  

часовима, систематски 

обрадити сваку наставну 

јединицу, уз повремено 

коришћење шема и 

дијапозитива. 

 

Органи за дисање. Kористећи 

комбиноване часове, треба 

подстаћи ученике да покажу 

своја знања из те области, 

обрадити тему узкоришћење 

модела органа и шему њихове 

физиологије. 

 

Органи з аварење. Ова тема се 

одговоран  однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета 

анатомија и физиологија се 

формира  на основу теста 

знања, континуираног 

праћења рада и активности 

ученика. 
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прометуугљениххидрата, масти, 

беланчевина и минералнихматерија. 

Базалниметаболизам и 

терморегулација. 

 

ВИТАМИНИ (2) 

 

Важност и 

улогавитаминарастворљивих и 

нерастворљивих у води и мастима. 

 

МОKРАЋНИ ОРГАНИ (2) 

Грађа и функцијабубрега, 

мокраћовода, мокраћнебешике. 

 

Стварање, излучивање и 

саставмокраће. 

 

ПОЛНИ ОРГАНИ (6) 

Грађа и функција мушких полних 

органа. Грађа и функција женских  

полних органа (јајник, јајовод, 

материца, вагина и стидница). 

Полнициклус, овулација и 

оплођење. Врсте плаценте и њихове 

карактеристике. 

 

МЛЕЧНА ЖЛЕЗДА (2) 

Грађа и особинемлечнежлезде. 

Физиологијамлечнежлезде. Млеко и 

колострум. 

 

ГРАЂА И ФУНKЦИЈА ЧУЛА И 

KОЖЕ (2) 

Чуловида, слуха, равнотеже, мириса 

и укуса. Чулокоже, дубока и 

унутрашња сензибилност. Грађа и 

функцијакоже. 

 

ЖЛЕЗДЕ СА УНУТРАШЊИМ 

ЛУЧЕЊЕМ (4) 

Основне карактеристике грађе и 

функције жлездаса унутрашњим 

обрађује са највећим бројем 

часова збо гважности за 

приплодне способности 

животиња, а животиње су 

основна производна јединица 

у сточарству. Тема 

сеобрађујекомбинованимчасо

вима, 

подстичућиученикедапокажуп

ретходназнања, 

папосленаставниковогизлагањ

а, узкоришћењемодела, 

дијапозитива и шема, 

активирати ученике да 

изнесузапажањанапракси у 

вези с обрађиваном темом. 

 

Витамини. 

Поштосувитаминирастворљив

и у мастима и у 

водиобрађивани у 

основнојшколи, 

требатознањеузцртеже и 

дијапозитиве, освежити и 

допунити. 

 

Мокраћни  органи. Са три 

часа веома је тешко обрадити 

ову значајну тему, због тога 

треба припремити моделе, 

цртеже, дијапозитиве и шеме. 

 

Полниоргани. 

Садржајиоветемесувеомаважн

изастицањезнања о 

репродукцијидомаћихживоти

њарадиуспешногузгајања. 

Овесадржајетребаобрадитико

мбинованимчасовима. 

 

Ослањајућисеназнањакојасуу

ченицистекли у 

праксиприизлагањукористити
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лучењем. Штитна жлезда, 

параштитнежлезде, грудна жлезда, 

полне жлезде, надбубрежне жлезде, 

гуштерача, епифиза и хипофиза. 

Хормони - улога у органима 

животиња. 

 

НЕРВНИ СИСТЕМ (3) 

Kратакпрегледграђе и 

функцијецентралног, периферног и 

вегетативногнервногсистема. 

 

Вежбе из овог предмета налазе се у 

програму образовања практичне 

наставе. 

шеме и друго. 

 

Млечнажлезда. Нарочито је 

важно да ученици схвате 

функцију млечне жлезде. Уз 

моделе и добре шеме, 

коришћењем електроскопа и 

знања из праксе, наставник на 

комбинованом часу може 

успешно обрадити тему. 

 

Жлезде са унутрашњим 

лучењем. На основу 

претходног градива, а 

нарочито последње две теме, 

ученике упознати са 

најважнијим ендокриним 

жлездама, њиховим 

хормонима, њиховом 

функцијом, веома битном за 

сточарску производњу. 

Кључни појмови садржаја: 

Ткива, органи , промет материја, жлезде 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, хипологија 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Зоохигијена 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/96) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- да се ученици оспособе за примену стечених знања у спровођењу мера неговања ,спровођењу превентивних мера,лечењу и заштити коња 

- стицање знања о основним факторима спољашње средине и утицаја на организам коња 

- схватање значаја зоохигијене као нераздвојног дела сточарске производње 

- примена стечених знања на одржавању хигијене грла, просторије и уређаја 

- оспособљавање за практичан рад на пословима превентиве,лечењу и ветеринарске заштите коња 

- развијање код ученика љубави према овом позиву и способности за стално стручно усавршавање и самообразовање 

 

 

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. Хигијенски значај 

основних еколошких 

фактора 

12  Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

Праћење усвајања знања 

Израда тестова знања 

Активност ученика при обради теме 

2. Опште хигијенске и 

превентивне мере 

11   Праћење усвајања знања 

Израда тестова знања 

Активност ученика при обради теме 

3. Хигијена и нега коња 5   Праћење усвајања знања 

Израда тестова знања 

Активност ученика при обради теме 
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4. Хигијена,смештај и 

држање коња 

4   Праћење усвајања знања 

Израда тестова знања 

Активност ученика при обради теме 

5. Врсте и одржавање 

јахаће и запрежне опреме 

4   Праћење усвајања знања 

Израда тестова знања 

Активност ученика при обради теме 

6. Организација транспорта 

коња 

4   Праћење усвајања знања 

Израда тестова знања 

Активност ученика при обради теме 

7. Хигијена узгоја и 

профилакса узгојних 

болести 

30 Ученик треба да схвати основну 

улогу ветеринарства 

 Праћење усвајања знања 

Израда тестова знања 

Активност ученика при обради теме 

Кључни појмови садржаја: 

Сунчаница,топлотни удар,седло,узенгије,подковица,тимарење,каракуш,сакагија 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Исхрана 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.1/1996) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ предмета исхране је да се ученици оспособе за правилну исхрану коња 

Задаци предмета су: 

-упознавање важности правилне исхране,а посебно улоге појединих хранљивих материја у исхрани коња, 

-упознавање најважнијих хранива као извор хранљивих материја, 

-упознавање потреба коња у појединим хранљивим материјама и начином формирања оброка, 

-да на основу стечених знања могу обављати послове и извршавати обавезе из делокруга своје оспособљености као непосредни извршиоци  

 у технологији одгајивања,размножавања и искоришћавања коња 

 

 

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. Увод 2 упознавање ученика са значајем 

правилне исхране коња 

Нема дефинисаних исхода према 

важећем наставном плану и програму 

 

2. Хранљиве материје 20 да ученици стекну знања о важности и 

улогама појединих хранљивих 

материја у исхрани коња 

 усмено оцењивање 

3. Биланси у исхрани 5 стицање знања о билансу 

азота,угљеника и енергије 

 усмено оцењивање 

4. Хранљива вредност 

сточних хранива 

10 стицање знања о хранљивој вредности 

сточних хранива 

 усмено оцењивање 

5. Сточна хранива 33 стицање знања о сточним хранивима  усмено оцењивање 

Кључни појмови садржаја: 

хранљиве материје,сточна хранива 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија,Хипологија 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Исхрана 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.1/1996) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 Циљ предмета исхране је да се ученици оспособе за правилну исхрану коња 

 Задаци предмета су: 

-упознавање важности правилне исхране,а посебно улоге појединих хранљивих материја у исхрани коња, 

-упознавање најважнијих хранива као извор хранљивих материја, 

-упознавање потреба коња у појединим хранљивим материјама и начином формирања оброка, 

-да на основу стечених знања могу обављати послове и извршавати обавезе из делокруга своје оспособљености као непосредни извршиоци  

 у технологији одгајивања,размножавања и искоришћавања коња 

 

 

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 нормирања 

исхране 

20 упознавање ученика са потребама коња у 

појединим  хранљивим материјама  

Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

усмено оцењивање 

2. Исхрана коња 

(значај енергије и 

обезбеђење енергијом 

спортских коња 

30 стицање знања о специфичности исхране 

коња,начину формирања односно састављања 

оброка за поједине категорије коња и значају 

енергије код спортских коња 

 усмено оцењивање 

3. Хигијена исхране 14 стицање знања о важности правилно 

састављеног оброка,хигијени прибора за 

храњење,хигијени пашњака и ливада 

 усмено оцењивање 

Кључни појмови садржаја: 

0брок,потребе коња у хранљивим материјама,значај енергије,хигијена исхране 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија,Хипологија 



 

1344 

 

 

Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Хипологија 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/1996) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70     

70 
Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Циљ предмета хипологије је да се ученици оспособе као непосредни извршиоци технолошког процеса савремене хипологије 

Задаци предмета су: 

-Упознавање настанка и порекла коња 

-Упознавање морфолошких и физиолошких особина коња 

-Упознавање начина размножавања коња 

-Упознавање појединих раса, категорија коња 

-Оспособљавање ученика за спровођење зоотехничких мера у коњарству 

-Оспособљавање ученика за исхрану коња 

 

 

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. 

 

-Постанак и порекло 

коња 

 

5 

-Упознавање настанка и порекла коња 

 

Нема дефинисаних 

исхода према важећем 

наставном плану и 

програму 

-Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

2. 

-Врста, раса и ниже 

системске јединице 

 

5 

-Упознавање појединих раса, категорија 

коња 

 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

3. 

 

-Морфолошке особине 

коња 

 

10 

-Упознавање морфолошких и 

физиолошких особина коња 

 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

4. 

-Физиолошке особине 

коња 

20 -Упознавање морфолошких и 

физиолошких особина коња 

 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 
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5. 

-Наслеђивање особина  

5 

-Упознавање морфолошких и 

физиолошких особина коња 

-Упознавање начина размножавања коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

6. 

 

-Размножавање коња 

 

10 

-Упознавање начина размножавања коња 

 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

7. 

 

-Начин одгајивања 

(методе) 

 

4 

-Упознавање појединих раса, категорија 

коња 

-Оспособљавање ученика за спровођење 

зоотехничких мера у коњарству 

-Оспособљавање ученика за исхрану 

коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

8. 

 

-Селекција коња 

 

10 

-Упознавање морфолошких и 

физиолошких особина коња 

-Упознавање начина размножавања коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

9. 

-Мере за унапређивање 

коњарства 

 

1 

-Оспособљавање ученика за спровођење 

зоотехничких мера у коњарству 

-Оспособљавање ученика за исхрану 

коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

Кључни појмови садржаја: 

Врста, раса, тип, линија, запат, хибрид, наслеђивање и селекција 

Корелација са другим предметима: 

-Анатомија 

-Исхрана 

-Зоохигијена 

-Спортске дисциплине 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња 

Назив предмета: Хипологијаа 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/1996) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64     

64 
Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ предмета хипологије је да се ученици оспособе као непосредни извршиоци технолошког процеса савремене хипологије 

Задаци предмета су: 

-Упознавање настанка и порекла коња 

-Упознавање морфолошких и физиолошких особина коња 

-Упознавање начина размножавања коња 

-Упознавање појединих раса, категорија коња 

-Оспособљавање ученика за спровођење зоотехничких мера у коњарству 

-Оспособљавање ученика за исхрану коња 

 

 

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. 

 

-Значај коњарства 

 

 1 

-Упознавање настанка и порекла коња 

-Упознавање морфолошких и физиолошких 

особина коња 

Нема дефинисаних 

исхода према 

важећем наставном 

плану и програму 

-Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

2. 

 

-Стање коњарства 

 

2 

-Упознавање настанка и порекла коња 

-Упознавање морфолошких и физиолошких 

особина коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

3. 

 

-Оцењивање екстеријера 

коња 

 

8 

-Упознавање морфолошких и физиолошких 

особина коња 

 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 
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4. 

 

-Расе коња 

 

25 

-Упознавање морфолошких и физиолошких 

особина коња 

-Упознавање појединих раса, категорија 

коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

5. 

 

-Производни типови 

коња 

 

6 

-Упознавање појединих раса, категорија 

коња 

 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

6. 

 

-Размножавање и 

одгајивање коња 

 

4 

-Упознавање начина размножавања коња 

 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

7. 

-Технологија производње 

подмлатка коња 

 

12 

-Упознавање начина размножавања коња 

-Оспособљавање ученика за спровођење 

зоотехничких мера у коњарству 

-Оспособљавање ученика за исхрану коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

8. 

 

-Одгајивање подмлатка 

 

4 

-Оспособљавање ученика за спровођење 

зоотехничких мера у коњарству 

-Оспособљавање ученика за исхрану коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

 

9. 

-Коњарство у ратним 

условима 

 

2 

-Оспособљавање ученика за спровођење 

зоотехничких мера у коњарству 

-Оспособљавање ученика за исхрану коња 

 -Усмена провера знања 

-Тест знања 

Кључни појмови садржаја: 

Екстеријер, производни тип, размножавање и подмладак 

Корелација са другим предметима: 

-Анатомија 

-Исхрана 

-Зоохигијена 

-Спортске дисциплине 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Спортске дисциплине 

Разред: Друга  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. ) Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - др. правилници, 6/2012 - др. 

правилници, 5/2013, 11/2013 и 14/2013  

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична 

настава: 

Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70                   70 

Недељни фонд часова: 2                                       

Општи циљеви и задаци: 

 

Циљ наставеспортске дисциплине је да ученици усвоје основна знања неопходна за правилно приступање јахању и  коњу.  

Задаци наставе су: 

- стицање знања која треба да послуже као основа за савлађивање стручних предмета;  

- упознавање опреме за јахање, јахача и коња; 

- разумевање различитости ходова који се примењују приликом јахања. 

 

 

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. Јахачка опрема        12  

Упознавање ученика са 

планом и програмом 

предмета  

Одећа јахача 

прибор 

Седла за све врсте јахања 

Узде, жвале, дизгини 

Хам и колан 

Бандажи и камашне 

Мамузе и подседлица  

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

 

-Одећа јахача 

прибор 

-Седла за све врсте јахања  

-Узде, жвале, дизгини 

-Хам и колан 

-Бандажи и камашне 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 
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Помоћна средства 

(мартингал и корбач) 

 

 

-Мамузе и подседлица  

-Помоћна средства 

(мартингал и корбач) 

❏  

 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика. 

2. Начин прилажења 

коњима 

       2 Јављање коњу и 

прилажење 

Стављање улара и 

поводника и фиксирање 

на алку 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

-Јављање коњу и прилажење 

-Стављање улара и поводника 

и фиксирање на алку 

 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира  на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика. 

3. Припрема за јахање        2 Припрема коња,седлање 

и раседлавање,уздање и 

разуздавање 

 

 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

Припрема коња,седлање и 

раседлавање,уздање и 

разуздавање 

 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика.. 

4. Извођење коња и 

узјахивање 

       8 Извођење коња и 

узјахивање 

Узјахивање и сјахивање 

Став јахача на коњу 

Држање дизгина  

Јахање на лонжи 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

Извођење коња и узјахивање 

Узјахивање и сјахивање 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу 

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 
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Став јахача на коњу 

Држање дизгина  

Јахање на лонжи 

 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција , одговоран однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика.. 

5. Јахачке силе      8 Јахачке силе, појам и 

врсте – седиште, 

листови, дизгини 

Јахачке силе, појам и 

врсте – седиште, 

листови, дизгини 

Задржавајуће јахачке 

силе (дизгини-руке) 

Запречавајуће јахачке 

силе (лист сам, дизгини 

сами и у комбинацији са 

листом) 

Потискујуће јахачке силе 

(лист сам, дизгини сами 

и оба у комбинацији) 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

Јахачке силе, појам и врсте – 

седиште, листови, дизгини 

Јахачке силе, појам и врсте – 

седиште, листови, дизгини 

Задржавајуће јахачке силе 

(дизгини-руке) 

Запречавајуће јахачке силе 

(лист сам, дизгини сами и у 

комбинацији са листом) 

Потискујуће јахачке силе 

(лист сам, дизгини сами и оба 

у комбинацији) 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика. 

6.  Мањеж       2 Мањеж-појам, величина 

и обележавање 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

Мањеж-појам, величина и 

обележавање 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира на основу теста  знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика.. 
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7. Волтижовaње       2 Опрема, вежбе на коњу 

(скок са и на коња, ласта, 

маказе, окретање) 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

Опрема, вежбе на коњу (скок 

са и на коња, ласта, маказе, 

окретање) 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика.. 

8. Врсте кретања коња          4 Ход, кас, галоп 

Врсте кретања (појам и 

подела) 

Дејство јахача 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

Ход, кас, галоп 

Врсте кретања (појам и 

подела) 

Дејство јахача 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира  на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика. 

9. Дресура       24 Дресура -појам 

Окретање (лево-десно) 

Велики круг 

Прелаз у галоп 

Прелаз у галоп и 

прикупљање 

Обртање на предњем 

трупу 

Ојачавање и скраћивање 

темпа  

Заустављање 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

Дресура -појам 

Окретање (лево-десно) 

Велики круг 

Прелаз у галоп 

Прелаз у галоп и прикупљање 

Обртање на предњем трупу 

Ојачавање и скраћивање 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 
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Серпентина и мали круг 

На десно назад 

На лево назад 

Обртање на задњем 

трупу 

Примање плећке унутра  

Примање сапи унутра  

Примање преко пола 

мањежа  

Одступање 

 

 

темпа  

Заустављање 

Серпентина и мали круг 

На десно назад 

На лево назад 

Обртање на задњем трупу 

Примање плећке унутра  

Примање сапи унутра  

Примање преко пола мањежа  

Одступање 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира  на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика. 

10. Прескакање препона      6 Појам (паркур, кавалете, 

препоне) 

Техника јахања при 

прескакању препона  

 

Дејство сила при 

скакању препона  

 

 

Појам (паркур, кавалете, 

препоне) 

Техника јахања при 

прескакању препона  

 

Дејство сила при скакању 

препона  

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се 

формира на основу теста знања, усменог 

одговарања и континуираног праћења рада и 

активности ученика.. 

Кључни појмови садржаја: 

Коњи, ходови, опрема, јахачке силе, мањеж 

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, сточарство, биологија  
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Спортске дисциплине 

Разред Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. ) Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - др. правилници, 6/2012 - др. 

правилници, 5/2013, 11/2013 и 14/2013  

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64                   64 

Недељни фонд часова: 2                                       

Општи циљеви и задаци: 

 

Циљ наставе спортске дисциплине је да ученици усвоје основна знања неопходна за правилно приступање јахању и  коњу.  

 

Задаци наставе су: 

- стицање знања која треба да послуже као основа за савлађивање стручних предмета; 

- упознавање хиподрома,сулки, касачке опреме, технике јахања  

- разумевање технике вожње сулки, утакмица у прескакању препона, испита из дресуре  

 

 

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. Хиподром-тркалиште        8  

Упознавање 

ученика са планом и 

програмом 

предмета  

предмета  

Тркалиште-појам 

Тркачка стаза и 

падок 

Судијска трибина и 

мерионица  

Свлачионица, 

седларница и 

санитарни чвор 

камера  

Старт машина и 

фотофиниш камера  

 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

 

Тркалиште-појам 

Тркачка стаза и падок 

Судијска трибина и 

мерионица  

Свлачионица, 

седларница и санитарни 

чвор 

камера  

Старт машина и 

фотофиниш камера  

 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика.. 
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2. Техника јахања 

галопера 

       8 Седиште 

Силе 

Старт 

Трка  

Тактика јахања  

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Седиште 

Силе 

Старт 

Трка  

Тактика јахања  

 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика.. 

3. Поступак са коњима 

пре и после трке 

       7  

Шетња коња и 

извођење са стазе 

Прање ногу и 

шпонђење коња  

Довођење коња у 

падок  

Извођење коња на 

стазу 

Техника и 

прилагођавање 

улажења коња у 

старт машину 

 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Шетња коња и извођење 

са стазе 

Прање ногу и шпонђење 

коња  

Довођење коња у падок  

Извођење коња на стазу 

Техника и 

прилагођавање улажења 

коња у старт машину 

 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика.. 

4. Касачки спорт        1 Касачке стазе-појам Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Касачке стазе-појам 

 

 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика. 

5. Касачка опрема и 

коришћење 

     6 Сулке-конструкција  

Хам и помоћни 

каишеви 

Припрема сулки за 

вожњу 

Припрема коња за 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Сулке-конструкција  

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 
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вожњу Хам и помоћни каишеви 

Припрема сулки за 

вожњу 

Припрема коња за вожњу 

 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика. 

6.  Техника-вожња сулки       6 Силе и врсте старта  

Правилности каса  

Трка  

Тактика вожње 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Силе и врсте старта  

Правилности каса  

Трка  

Тактика вожње 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика. 

7. Запреге       6 Појам и врсте 

запрега  

Опрема и упрезање 

Техника вожње 

Такмичења  

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Појам и врсте запрега  

Опрема и упрезање 

Техника вожње 

Такмичења  

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика. 

8. Трке          15 Галопске трке 

(појам и врсте) 

Најзначајније 

домаће галопске 

трке 

Најзначајније 

иностране галопске 

трке 

Касачке трке (појам 

и врсте) 

Право учешћа у 

трци 

Најзначајније 

домаће и иностране 

касачке трке 

 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Галопске трке (појам и 

врсте) 

Најзначајније домаће 

галопске трке 

Најзначајније иностране 

галопске трке 

Касачке трке (појам и 

врсте) 

Право учешћа у трци 

Најзначајније домаће и 

иностране касачке трке 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања  и континуираног праћења рада 

и активности ученика. 
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9. Утакмице у 

прескакању препона 

      3 Врсте и категорије 

утакмица у 

прескакању препона  

Шампионати и 

рекорди у 

прескакању препона  

 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Врсте и категорије 

утакмица у прескакању 

препона  

Шампионати и рекорди у 

прескакању препона  

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних 

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика. 

10. Испити из дресуре      2 Дресура (појам, 

категорије, 

шампионати) 

 

 

Појам (паркур, кавалете, 

препоне) 

Дресура (појам, 

категорије, шампионати) 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета практичне наставе формира се из оцена: 

вежби практичног рада и наставе у блоку. 

11. Свестрани испит 

јахања-милитари 

        2 Појам и 

специфичности 

свестраног испита 

јахања ( милитари) 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Појам и специфичности 

свестраног испита 

јахања(милитари) 

Праћење кроз перманентно уочавање и бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и нивоу  

компетенција који су постављени у оквиру образовних  

стандарда, националног курикулумом и наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према здрављу, 

Оцена из предмета спортске дисциплине се формира на основу 

теста знања, усменог одговарања и континуираног праћења рада 

и активности ученика. 

Кључни појмови садржаја: 

Коњи, хиподром, сулке, касачке, галопске, препонске трке  

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, сточарство, биологија  
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Образовнипрофил: Узгајивач спортских коња  

Називпредмета: Практична  настава  

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветнигласник“, бр. Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - др. правилници, 6/2012 - др. 

правилници, 5/2013, 11/2013 и 14/2013) 

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњифондчасова:  70  315 385 

Недељнифондчасова:  2  9 

Општициљеви и задаци: 

 

-Циљ предмета је да ученици овладају  потребним практичним  знањима, вештинама и умењима, неопходним за  самостално и безбедно  обављање  послова и радних  

задатака. 

 

Задаципредметасу: 

- упознавање послова и радних задатака образовног профила;  

- упознавање средстава за рад као и мера заштите нараду; 

- повезивање и примењивање усвојених знања стручних предмета теоријске наставе;  

- уочавање међусобне повезаности и условљености послова свих учесника у реализацији радова у пољопривреди;  

- овладавање процесом рада, савладавање конкретних послова употребом материјала, машина и других средстава рада;  

- стицање и развијање радних навика и радне дисциплине као и основе за успешнообављање свих радних активности;  

- стицање самосталности и одговорности у обављању послова, развијање и неговање критичког одно са према свом и туђем раду; 

- развијање и неговање код ученика интересовања за проблематику овог подручја рада, стручне радозналости и стваралачких способн ости; 

- припремање ученика за усвајање, нових поступака и технологија, ради бржег, лакшег, економично г и квалитетног извођења пољопривредних радова. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова  

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИобразовнихстандарда, 

исхода, циљева учења  

1. Анатомија и 

физиологија  

       35 Микроскопирање  ткива - 

епитално, мишићно, плућно, 

јетрено, бубрежно, крвне  ћелије, 

везивно, коштано и хрскавичаво 

(користити готове препарате и по 

могућству припремање уз цртање). 

Увежбавање на костуру говечета, 

свиње, овце и на телесним  

Ученици ће бити у могућности да 

објасне, упореде претходно знање   

и анализирају значај познавања: 

Микроскопирања  ткива - 

епитално, мишићно, плућно, 

јетрено, бубрежно, крвне ћелије, 

везивно, коштано и хрскавичаво 

(користити  готовепрепарате и 

Праћење  кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и 

нивоу  компетенција који су постављени у 

оквиру образовних 

стандарда, националног  курикулумом и 

наставног  програма. 

Kључне компетенције: за учење, решавање 
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подручјима. Поред увежбавања на 

костурима  користити по јединачне 

кости најважнијих врста домаћих 

животиња и упоредно увежбавати 

на живим животињама, моделима 

и сликама. (10) 

 

3. вежба – Упознавање нормалног 

изгледа полних органа домаћих 

животиња и установљавање полног 

жара. Извршити, истовремено, 

упоређивање нормалног изгледа 

полних органа ван полног жара и 

полних органа код животиња у 

полном жару. (2) 

 

4. вежба – Приказивање 

најзначајнијих мишића на 

животињама у мировању и покрету 

као и закланим животињама. (4) 

 

5. вежба – Упознавање нормалне 

грађе и изгледа млечне жлезде код 

домаћих животиња - краве, крмаче 

и указивањенааномалије у изгледу 

и положајукао и 

грађимлечнежлезде. (4) 

 

6. вежба - Положај и грађа 

најважнијих органа и њихов 

међусобни  однос  наживим и 

закланим животињама. (4) 

 

7. вежба - 

Оцењивањездравственогстањадома

ћихживотињанаосновуизгледакоже

, слузокоже, длаке, пулса и 

слушањеконтракцијебубрега. 

Помогућствувршитиупоређењездр

авих и болеснихживотиња. (2). 

 

8. вежба - Организаварење. 

Kориститимоделе и слике. (3) 

помогућствуприпремањеузцртање)

. 

Увежбавање на костуру говечета, 

свиње, овце и на телесним 

подручјима. Поред увежбавања на 

костурима користити појединачне 

кости најважнијих врста домаћих 

животиња и упоредноувежбавати 

на живим животињама, моделима 

и сликама. (10) 

 

Упознавање нормалног изгледа 

полних органа домаћих животиња 

и установљавање полног жара. 

Извршити, истовремено, 

упоређивање нормалног изгледа 

полних органа ванполног жара и 

полних органа код животиња у 

полном  жару. (2) 

 

Приказивање најзначајнијих 

мишића на животињама у 

мировању и покретукао и закланим  

животињама. (4) 

 

Упознавање  нормалне  грађе и 

изгледа млечне жлезде код 

домаћих животиња - краве, крмаче 

и указивањена аномалије у изгледу 

и положајукао и 

грађимлечнежлезде. (4) 

 

Положај и грађанајважнијихоргана 

и њиховмеђусобниодноснаживим и 

закланимживотињама. (4) 

 

Оцењивањездравственогстањадома

ћихживотињанаосновуизгледакоже

, слузокоже, длаке, пулса и 

слушањеконтракцијебубрега. 

Помогућствувршитиупоређењездр

авих и болеснихживотиња. (2). 

 

проблема,  комуникацију, сарадњу, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос 

према здрављу, 

околини и према  демократском  друштву… 

Развој  социјалних  вештина: понашање – 

процена емоционалног 

развоја, односа  премадругима, одговорност  

према учењу и 

обавезама, придржавање  правила…. 

Развој  личних  вештина: самосталност, 

мотивисаност за учење. 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

 

 

Оцена из предмета практичне наставе 

формирасе из  оцена: вежби практичног рада и 

наставе у блоку. 
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 Организаварење. Kориститимоделе 

и слике. (3) 

 

2. Зоохигијена    35 1. вежба - 

Одржавањехигијенегрлаповрстама

домаћихживотиња (6) 

 

2. вежба - 

Одржавањехигијенестаја, апарата и 

прибора (5) 

 

3. вежба - Дезинфекцијастаја (6) 

 

4. вежба - Дезинсекцијастаја (6) 

 

5. вежба -  Чишћење  и 

поткивањекоња(6) 

 

6. вежба - 

Указивањепрвепомоћидомаћимжи

вотињама (6) 

 

Ученицићебити у 

могућностидаобјасне, 

упоредепретходнознање   и 

анализирајузначајпознавања: 

- 

Одржавањехигијенегрлаповрстама

домаћихживотиња (6) 

 

 - Одржавањехигијенестаја, 

апарата и прибора (5) 

 

 - Дезинфекцијастаја (6) 

 

 - Дезинсекцијастаја  5. -Чишћење  

и поткивањекоња(6) 

 

- 

Указивањепрвепомоћидомаћимжи

вотињама (6) 

 

Праћењекрозперманентноуочавање и 

бележење 

запажања о постигнутимисходимаучења и 

нивоу 

компетенцијакојисупостављени у 

оквируобразовних 

стандарда, националногкурикулумом и 

наставног 

програма. 

Kључнекомпетенције: заучење, 

решавањепроблема, 

комуникацију, сарадњу, радсаподацима и 

информацијама, 

дигиталнакомпетенција, 

одговоранодноспремаздрављу, 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оценаизпредметапрактичненаставеформирасе

изоцена: вежбипрактичнограда и наставе у 

блоку 

3. Практичнанаста

ва  

315 Задаципредметасу: 

 

- упознавањепослова и 

раднихзадатакаобразовногпрофила

; 

 

- упознавањесредставазарадкао и 

меразаштитенараду; 

 

- повезивање и 

примењивањеусвојенихзнањаструч

нихпредметатеоријскенаставе; 

 

- уочавањемеђусобнеповезаности и 

условљеностипословасвихучесник

а у реализацијирадова у 

Ученицићебити у 

могућностидаобјасне, 

упоредепретходнознање   и 

анализирајузначајпознавања: 

-послова и 

раднихзадатакаобразовногпрофила

; 

 

- упознавањесредставазарадкао и 

меразаштитенараду; 

 

- повезивање и 

примењивањеусвојенихзнањаструч

нихпредметатеоријскенаставе; 

 

- уочавањемеђусобнеповезаности и 

Праћењекрозперманентноуочавање и 

бележење 

запажања о постигнутимисходимаучења и 

нивоу 

компетенцијакојисупостављени у 

оквируобразовних 

стандарда, националногкурикулумом и 

наставног 

програма. 

Kључнекомпетенције: заучење, 

решавањепроблема, 

комуникацију, сарадњу, радсаподацима и 

информацијама, 

дигиталнакомпетенција, 

одговоранодноспремаздрављу, 

 



 

1360 
 

пољопривреди; 

 

- овладавањепроцесомрада, 

савладавањеконкретнихпословауп

отребомматеријала, машина и 

другихсредставарада; 

 

- стицање и 

развијањераднихнавика и 

раднедисциплинекао и 

основезауспешнообављањесвихрад

нихактивности; 

 

- стицањесамосталности и 

одговорности у обављањупослова, 

развијање и 

неговањекритичкогодносапремасв

ом и туђемраду; 

 

 

 

условљеностипословасвихучесник

а у реализацијирадова у 

пољопривреди; 

 

- овладавањепроцесомрада, 

савладавањеконкретнихпословауп

отребомматеријала, машина и 

другихсредставарада; 

 

- стицање и 

развијањераднихнавика и 

раднедисциплинекао и 

основезауспешнообављањесвихрад

нихактивности; 

 

- стицањесамосталности и 

одговорности у обављањупослова, 

развијање и неговање критичког 

односа према свом и туђем раду; 

Праћењекрозперманентноуочавање и 

бележење 

запажања о постигнутимисходимаучења и 

нивоу 

компетенцијакојисупостављени у 

оквируобразовних 

стандарда, националногкурикулумом и 

наставног 

програма. 

Kључнекомпетенције: заучење, 

решавањепроблема, 

комуникацију, сарадњу, радсаподацима и 

информацијама, 

дигиталнакомпетенција, 

одговоранодноспремаздрављу, 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оцена из предмета практичне наставе 

формирасе из оцена: вежби практичног рада и 

наставе у блоку. 

Кључни   појмови  садржаја: Коњи, микроскопирање, опрема, хигијенакоња и штала  

Корелација са другим предметима: Анатомија и физиологија, зоохигијена, сточарство, биологија  
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Практична настава  

Разред: Друга  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. ) Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - др. правилници, 6/2012 - др. 

правилници, 5/2013, 11/2013 и 14/2013  

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:                  175                 280 455 

Недељни фонд часова:                    6                   7 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ предмета је да ученици овладају потребним практичним знањима, вештинама и умењима, неопходним за самостално и безбедно обављање послова и ра дних 

задатака. 

 

Задаци предмета су: 

- упознавање послова и радних задатака образовног профила;  

- упознавање средстава за рад као и мера заштите на раду; 

- повезивање и примењивање усвојених знања стручних предмета теоријске наставе;  

- уочавање међусобне повезаности и условљености послова свих учесника у реализацији радова у пољопривреди;  

- овладавање процесом рада, савладавање конкретних послова употребом материјала, машина и других средстава рада;  

- стицање и развијање радних навика и радне дисциплине као и основе за успешно обављање свих радних активности;  

- стицање самосталности и одговорности у обављању послова, развијање и неговање критичког односа према свом и туђем раду;  

- развијање и неговање код ученика интересовања за проблематику овог подручја рада, стручне радозналости и стваралачких способн ости; 

- припремање ученика за усвајање, нових поступака и технологија, ради бржег, ла кшег, економичног и квалитетног извођења пољопривредних радова. 

 

 

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. Хипологија         35  

Циљ наставе хипологија  је да се 

ученици оспособе за примену 

стечених знања : 

Оцењивање екстеријера коња  

Оцењивање старости коња   

Боје коња  

Расе Коња  

Ознаке коња  

 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

Оцењивање екстеријера 

коња  

Оцењивање старости коња   

Боје коња  

Расе Коња  

Праћење кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења 

и нивоу 

компетенција који су постављени у 

оквиру образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, 
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Ознаке коња  

 

 

решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима 

и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран 

однос према здрављу, 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оцена из предмета практичне наставе 

формира се из оцена: вежби практичног 

рада и наставе у блоку. 

2. Исхрана    70  

 

Циљ наставе исхране домаћих 

животиња је да се ученици 

оспособе за примену стечених 

знања у домену остваривања 

високе и рентабилне производње. 

 

Задаци наставе су: 

 

- упознавање важности правилне 

исхране, а посебно улоге 

појединих хранљивих материја у 

исхрани домаћих животиња; 

 

- упознавање хранива као извора 

хранљивих материја; 

 

- схватање важности нормирања 

исхране за поједине врсте и 

категорије домаћих животиња; 

 

- примењивање стечених знања у 

сточарској производњи на 

рационалан начин, како би се 

постигла висока и рентабилна 

производња; 

 

- стицање прецизности у 

обављању појединих операција 

које су везане за исхрану 

животиња; 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

 

упознавање важности 

правилне исхране, а 

посебно улоге појединих 

хранљивих материја у 

исхрани домаћих 

животиња; 

 

- упознавање хранива као 

извора хранљивих 

материја; 

 

- схватање важности 

нормирања исхране за 

поједине врсте и категорије 

домаћих животиња; 

 

- примењивање стечених 

знања у сточарској 

производњи на рационалан 

начин, како би се постигла 

висока и рентабилна 

производња; 

 

- стицање прецизности у 

обављању појединих 

операција које су везане за 

Праћење кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења 

и нивоу 

компетенција који су постављени у 

оквиру образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, 

решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима 

и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран 

однос према здрављу, 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оцена из предмета практичне наставе 

формира се из оцена: вежби практичног 

рада и наставе у блоку 
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- схватање одговорности према 

исхрани домаћих животиња и раду 

у сточарској производњи. 

 

 

Значај исхране домаћих животиња 

и њени задаци. Подела, правилна и 

неправилна исхрана домаћих 

животиња. 

 

Хемијски састав биљног и 

животињског организма, упоредни 

преглед. 

 

ХРАНЉИВЕ МАТЕРИЈЕ (12) 

 

Дефиниција и подела. Органске 

(енергетске) материје. Улога и 

значај (протеина, масти и угљених 

хидрата у животињском 

организму). Неорганске материје. 

Вода у животињском организму, 

потребе и снабдевање водом. 

Минерални елементи, подела и 

значај. Витамини, подела и значај. 

витамини А, Д, Е и K. Витамин Б 

комплекса и Ц витамин. 

Стимулативне материје и њихова 

улога. 

 

СВАРЉИВОСТ ХРАНЕ (4) 

 

Чиниоци који утичу на 

сварљивост сточних хранива. 

Одређивање сварљивости. 

Привидна и права сварљивост. 

Kоефицијент сварљивости. 

 

БИЛАНСИ У ИСХРАНИ (3) 

 

Продуктивно дејство хране. 

Биланси у исхрани, биланс азота, 

исхрану животиња; 

 

- схватање одговорности 

према исхрани домаћих 

животиња и раду у 

сточарској производњи. 

 

 -Значај исхране домаћих 

животиња и њени задаци. 

Подела, правилна и 

неправилна  исхрана 

домаћих животиња. 

 

Хемијски састав биљног и 

животињског организма, 

упоредни преглед. 

 

ХРАНЉИВЕ МАТЕРИЈЕ 

(12) 

 

Дефиниција и подела. 

Органске (енергетске) 

материје. Улога и значај 

(протеина, масти и угљених 

хидрата у животињском 

организму). Неорганске 

материје. Вода у 

животињском организму, 

потребе и снабдевање 

водом. Минерални 

елементи, подела и значај. 

Витамини, подела и значај. 

витамини А, Д, Е и K. 

Витамин Б комплекса и Ц 

витамин. Стимулативне 

материје и њихова улога. 

 

СВАРЉИВОСТ ХРАНЕ (4) 

 

Чиниоци који утичу на 

сварљивост сточних 

хранива. Одређивање 

сварљивости. Привидна и 
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угљеника и енергије. 

 

ХРАНЉИВА ВРЕДНОСТ 

СТОЧНИХ ХРАНИВА (7) 

 

Хранљива вредност хране. Појам 

хранљивих јединица. Врсте 

хранљивих јединица. 

 

Укупне сварљиве хранљиве 

материје (ТДН). Скробни 

еквивалент. Овсена јединица. 

Енергија као мера хранљиве 

вредности сточних хранива. 

 

СТОЧНА ХРАНИВА (34) 

 

Појам, класификација и фактори 

квалитета хранива. Зелено-сочна 

хранива, зелени конвејер. Сува 

кабаста хранива. Разне врсте сена, 

сламе, кукурузовине и сл. 

Kоренасто-кртоласта хранива. 

Силажа, појам и значај у исхрани, 

предности силирања, процеси 

силирања, оцена квалитета 

силаже, употреба силаже. 

Индустријски споредни производи 

као хранива (млинска индустрија, 

индустрија шећера, индустрија 

уља). Хранива животињског 

порекла. Минерална хранива. 

Индустријске крмне смеше. 

Припрема хранива непосредно 

пред давање (механичка, 

термичка, биолошка и хемијска). 

Значај паше и друге природне 

хране у исхрани стоке у ратним 

условима. 

 

ОСНОВИ НОРМИРАЊА 

ИСХРАНЕ (8) 

 

права сварљивост. 

Kоефицијент сварљивости. 

 

БИЛАНСИ У ИСХРАНИ 

(3) 

 

Продуктивно дејство хране. 

Биланси у исхрани, биланс 

азота, угљеника и енергије. 

 

ХРАНЉИВА ВРЕДНОСТ 

СТОЧНИХ ХРАНИВА (7) 

 

Хранљива вредност хране. 

Појам хранљивих јединица. 

Врсте хранљивих јединица. 

 

Укупне сварљиве хранљиве 

материје (ТДН). Скробни 

еквивалент. Овсена 

јединица. Енергија као 

мера хранљиве вредности 

сточних хранива. 

 

СТОЧНА ХРАНИВА (34) 

 

Појам, класификација и 

фактори квалитета хранива. 

Зелено-сочна хранива, 

зелени конвејер. Сува 

кабаста хранива. Разне 

врсте сена, сламе, 

кукурузовине и сл. 

Kоренасто-кртоласта 

хранива. Силажа, појам и 

значај у исхрани, 

предности силирања, 

процеси силирања, оцена 

квалитета силаже, употреба 

силаже. Индустријски 

споредни производи као 

хранива (млинска 

индустрија, индустрија 
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Дневни оброк и његова подела. 

Садржај и обим оброка. 

Разноврсност хранива у оброку. 

Режим исхране. Kоришћење 

крмних таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

шећера, индустрија уља). 

Хранива животињског 

порекла. Минерална 

хранива. Индустријске 

крмне смеше. Припрема 

хранива непосредно пред 

давање (механичка, 

термичка, биолошка и 

хемијска). Значај паше и 

друге природне хране у 

исхрани стоке у ратним 

условима. 

 

ОСНОВИ НОРМИРАЊА 

ИСХРАНЕ (8) 

 

Дневни оброк и његова 

подела. Садржај и обим 

оброка. Разноврсност 

хранива у оброку. Режим 

исхране. Kоришћење 

крмних таблице. 

 

 

 

 

 

3. Практична настава  280 Задаци предмета су: 

 

- упознавање послова и радних 

задатака образовног профила; 

 

- упознавање средстава за рад као 

и мера заштите на раду; 

 

- повезивање и примењивање 

усвојених знања стручних 

предмета теоријске наставе; 

 

- уочавање међусобне повезаности 

и условљености послова свих 

учесника у реализацији радова у 

пољопривреди; 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

-послова и радних задатака 

образовног профила; 

 

- упознавање средстава за 

рад као и мера заштите на 

раду; 

 

- повезивање и 

примењивање усвојених 

знања стручних предмета 

теоријске наставе; 

Праћење кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења 

и нивоу 

компетенција који су постављени у 

оквиру образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, 

решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима 

и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран 

однос према здрављу, 

Тест практичних вештина. 
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- овладавање процесом рада, 

савладавање конкретних послова 

употребом материјала, машина и 

других средстава рада; 

 

- стицање и развијање радних 

навика и радне дисциплине као и 

основе за успешно обављање свих 

радних активности; 

 

- стицање самосталности и 

одговорности у обављању 

послова, развијање и неговање 

критичког односа према свом и 

туђем раду; 

-Припрема коња за јахање  

(тимарење и седлање) 

 

-Уздање и излазак из штале 

--Појахивање и јахање 

--Јахање на лонжи 

-Јахање у мањежу 

-јахање на отвореном терену 

-Јахање на стази 

-Повратак са јахања, хлађење коња 

и прање ногу 

-Хлађење коња, прање ногу, 

шпонђење и одвођење у 

коњушницу 

-дресурно и препонско јахање 

 

- уочавање међусобне 

повезаности и 

условљености послова свих 

учесника у реализацији 

радова у пољопривреди; 

 

- овладавање процесом 

рада, савладавање 

конкретних послова 

употребом материјала, 

машина и других средстава 

рада; 

 

- стицање и развијање 

радних навика и радне 

дисциплине као и основе за 

успешно обављање свих 

радних активности; 

 

- стицање самосталности и 

одговорности у обављању 

послова, развијање и 

неговање критичког односа 

према свом и туђем раду; 

-Припрема коња за јахање  

(тимарење и седлање) 

 

-Уздање и излазак из штале 

--Појахивање и јахање 

--Јахање на лонжи 

-Јахање у мањежу 

-јахање на отвореном 

терену 

-Јахање на стази 

-Повратак са јахања, 

хлађење коња и прање ногу 

-Хлађење коња, прање 

ногу, шпонђење и 

одвођење у коњушницу 

-дресурно и препонско 

јахање 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оцена из предмета практичне наставе 

формира се из оцена: вежби практичног 

рада и наставе у блоку. 
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4. Спортске дисциплине 

 

  70 Припрема коња за јахање 

 

-Јахање (појахивање, јахање на 

лонжи, јахање у мањежу, јахање 

на отвореном терену) 

-Јахање на стази и повратак са 

јахања (хлађење коња и прање 

ногу) 

 

-Волтежовање, увежбавање 

гимнастике на коњу у ходу и касу       

-Увежбавање дресурних радњи, 

велики круг 

-Увежбавање дресурних радњи, 

примања и одступања  

 

 

Увежбавање дресурних радњи, 

мали круг,окретања, прелажење у 

галоп 

 

 

 

 

 

Ученици ће бити у 

могућности да објасне, 

упореде претходно знање   

и анализирају значај 

познавања: 

-послова и радних задатака 

образовног профила: 

Припрема коња за јахање 

 

-Јахање (појахивање, 

јахање на лонжи, јахање у 

мањежу, јахање на 

отвореном терену) 

-Јахање на стази и повратак 

са јахања (хлађење коња и 

прање ногу) 

 

-Волтежовање, увежбавање 

гимнастике на коњу у ходу 

и касу       

-Увежбавање дресурних 

радњи, велики круг 

-Увежбавање дресурних 

радњи, примања и 

одступања  

 

 

Увежбавање дресурних 

радњи, мали круг,окретања, 

прелажење у галоп 

 

Праћење кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења 

и нивоу 

компетенција који су постављени у 

оквиру образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, 

решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима 

и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран 

однос према здрављу,компетенција који 

су постављени у оквиру образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, 

решавање проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима 

и информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран 

однос према здрављу, 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оцена из предмета практичне наставе 

формира се из оцена: вежби практичног 

рада и наставе у блоку 

Кључни појмови садржаја: 

Коњи, хранива, ,јахање у мањежу, јахање на отвореном,опрема, хигијена коња и штала  

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, зоохигијена, сточарство, биологија  
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Практична настава  

Разред: Трећа  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. ) Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - др. правилници, 6/2012 - др. 

правилници, 5/2013, 11/2013 и 14/2013  

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:                  128                 384 512 

Недељни фонд часова:                    5                   11 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ предмета је да ученици овладају потребним практичним знањима, вештинама и умењима, неопходним за самостално и безбедно обављање послова и радних 

задатака. 

 

Задаци предмета су: 

- упознавање послова и радних задатака образовног профила;  

- упознавање средстава за рад као и мера заштите на раду;  

- повезивање и примењивање усвојених знања стручних предмета  теоријске наставе; 

- уочавање међусобне повезаности и условљености послова свих учесника у реализацији радова у пољопривреди;  

- овладавање процесом рада, савладавање конкретних послова употребом материјала, машина и других средстава рада;  

- стицање и развијање радних навика и радне дисциплине као и основе за успешно обављање свих радних активности;  

- стицање самосталности и одговорности у обављању послова, развијање и неговање критичког односа према свом и туђем раду;  

- развијање и неговање код ученика интересовања за проблематику овог подручја рада, стручне радозналости и стваралачких способности;  

- припремање ученика за усвајање, нових поступака и технологија, ради бржег, лакшег, економичног и квалитетног извођења пољопри вредних радова. 

 

 

 

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. Хипологија         32  

Циљ наставе хипологија  је 

да се ученици оспособе за 

примену стечених знања : 

Одређивање старости коња  

Оцењивање типова коња 

према смеру производње 

Избор кобила и пастува за 

Ученици ће бити у могућности да 

објасне, упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

Одређивање старости коња  

Оцењивање типова коња према смеру 

производње 

Избор кобила и пастува за приплод 

Лечење коња  

Праћење кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и 

нивоу 

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 



 

1369 
 

приплод 

Лечење коња  

Опасивање кобила -техника    

Припуштање кобила   

Нега бременитих кобила    

 

 

 

 

Опасивање кобила-техника    

Припуштање кобила   

Нега бременитих кобила    

 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу. 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оцена из предмета практичне наставе формира 

се из оцена: вежби практичног рада и наставе у 

блоку. 

2. Исхрана    32  

 

Циљ наставе исхране 

домаћих животиња је да се 

ученици оспособе за 

примену стечених знања у 

домену остваривања високе 

и рентабилне производње. 

 

Задаци наставе су: 

 

- упознавање важности 

правилне исхране, а посебно 

улоге појединих хранљивих 

материја у исхрани домаћих 

животиња; 

 

- упознавање хранива као 

извора хранљивих материја; 

 

- схватање важности 

нормирања исхране за 

поједине врсте и категорије 

домаћих животиња; 

 

- примењивање стечених 

знања у сточарској 

производњи на рационалан 

начин, како би се постигла 

висока и рентабилна 

Ученици ће бити у могућности да 

објасне, упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

 

 - Техника коришћења таблица исхране 

домаћих животиња (6) 

 

- Одређивање потреба у хранљивим 

материјама за говеда, свиње и коњ 

- Састављање дневног оброка - летњи, 

зимски и прелазни, израчунавање 

хранљиве вредности оброка, балансирање 

за говеда, свиње и коње (3) 

 

 - Састављање смеше концентрата по 

категоријама говеда, свиња и коња.  

 

 

 

 

Праћење кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и 

нивоу 

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оцена из предмета практичне наставе формира 

се из оцена: вежби практичног рада и наставе у 

блоку 
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производња; 

 

- стицање прецизности у 

обављању појединих 

операција које су везане за 

исхрану животиња; 

 

- схватање одговорности 

према исхрани домаћих 

животиња и раду у 

сточарској производњи. 

 

 

Значај исхране домаћих 

животиња и њени задаци. 

Подела, правилна и 

неправилна исхрана 

домаћих животиња. 

 

Хемијски састав биљног и 

животињског организма, 

упоредни преглед. 

 

 

 

1. вежба - Техника 

коришћења таблица исхране 

домаћих животиња (6) 

 

2. вежба - Одређивање 

потреба у хранљивим 

материјама за говеда, свиње 

и коње (3) 

 

3. вежба - Састављање 

дневног оброка - летњи, 

зимски и прелазни, 

израчунавање хранљиве 

вредности оброка, 

балансирање за говеда, 

свиње и коње (3) 

 

4. вежба - Састављање 
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смеше концентрата по 

категоријама говеда, свиња 

и коња. (Обрадити за краве 

музаре, телад, телад у тову, 

за тов свиња по фазама това, 

крмаче, нерастове, за прасад 

- предстартер и стартер) (20) 

3. Практична 

настава  

384 Задаци предмета су: 

 

- упознавање послова и 

радних задатака образовног 

профила; 

 

- упознавање средстава за 

рад као и мера заштите на 

раду; 

 

- повезивање и 

примењивање усвојених 

знања стручних предмета 

теоријске наставе; 

 

- уочавање међусобне 

повезаности и условљености 

послова свих учесника у 

реализацији радова у 

пољопривреди; 

 

- овладавање процесом рада, 

савладавање конкретних 

послова употребом 

материјала, машина и 

других средстава рада; 

 

- стицање и развијање 

радних навика и радне 

дисциплине као и основе за 

успешно обављање свих 

радних активности; 

 

- стицање самосталности и 

Ученици ће бити у могућности да 

објасне, упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

-послова и радних задатака образовног 

профила; 

 

- упознавање средстава за рад као и мера 

заштите на раду; 

 

- повезивање и примењивање усвојених 

знања стручних предмета теоријске 

наставе; 

 

- уочавање међусобне повезаности и 

условљености послова свих учесника у 

реализацији радова у пољопривреди; 

 

- овладавање процесом рада, савладавање 

конкретних послова употребом 

материјала, машина и других средстава 

рада; 

 

- стицање и развијање радних навика и 

радне дисциплине као и основе за 

успешно обављање свих радних 

активности; 

 

- стицање самосталности и одговорности 

у обављању послова, развијање и 

неговање критичког односа према свом и 

туђем раду; 

-Летњи и зимски период исхране коња  

Израчунавање хранљиве вредности 

оброка и балансирање 

Праћење кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и 

нивоу 

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

Оцена из предмета практичне наставе формира 

се из оцена: вежби практичног рада и наставе у 

блоку. 
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одговорности у обављању 

послова, развијање и 

неговање критичког односа 

према свом и туђем раду; 

-Летњи и зимски период 

исхране коња  

Израчунавање хранљиве 

вредности оброка и 

балансирање 

Техника храњења и појења 

коња  

Лауф и индивидуална 

исхрана коња  

Припремање хранива за 

исхрану 

Напасање коња  

Спречавање ширења 

заразних болести 

Помоћ при спровођењу 

профилаксе 

Дијагностичка испитивања  

Лечење коња  

Спровођење дезинфекције 

Спровођење дезинсекције 

Спровођење дератизације 

Опасивање кобила - техника   

Нега бременитих кобила   

Помоћ при ждребљењу 

кобила  

Поткивање коња  

 

Припрема коња за јахање-

тимарење 

Припрема коња за јахање-

седлање 

Припрема коња за јахање-

уздање 

Припрема коња за јахање-

излазак  из штале 

Појахивање 

Јахање на лонжи 

Јахање у мањежу 

Јахање на отвореном терену 

Техника храњења и појења коња  

Лауф и индивидуална исхрана коња  

Припремање хранива за исхрану 

Напасање коња  

Спречавање ширења заразних болести 

Помоћ при спровођењу профилаксе 

Дијагностичка испитивања  

Лечење коња  

Спровођење дезинфекције 

Спровођење дезинсекције 

Спровођење дератизације 

Опасивање кобила - техника   

Нега бременитих кобила   

Помоћ при ждребљењу кобила  

Поткивање коња  

 

Припрема коња за јахање-тимарење 

Припрема коња за јахање-седлање 

Припрема коња за јахање-уздање 

Припрема коња за јахање-излазак  из 

штале 

Појахивање 

Јахање на лонжи 

Јахање у мањежу 

Јахање на отвореном терену 

Јахање на стази 

Хлађење коња  

Прање ногу 

Шпонђење 

Одвођење у коњушницу и тимарење  
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Јахање на стази 

Хлађење коња  

Прање ногу 

Шпонђење 

Одвођење у коњушницу и 

тимарење  

4. Спортске 

дисциплине 

 

  64   Увежбавање технике 

јахања галопера-рад у ходу, 

касу и галопу 

Хиподром-одржавање стаза, 

хигијена у објектима, 

хигијена стаза  

Припрема јахача и грла за 

трке-чишћење, седлање, 

извођење и мерење 

Излазак на стазу, улазак у 

старт машину и старт 

Увежбавање рада  са коњима 

после трке-шетња  

Увежбавање рада са коњима 

после трке-чишћење и 

смештај у штали   

Увежбавање делова касачке 

опреме (сулке, хамови, 

помоћна опрема) 

Припремање и упрезање 

коња  

Увежбавање вожења сулки и 

правилност касачког старта  

Запрежна опрема, 

упознавање и вежбање 

вожње запреге 

 

 

 

 

 

Ученици ће бити у могућности да 

објасне, упореде претходно знање   и 

анализирају значај познавања: 

-послова и радних задатака образовног 

профила: 

Увежбавање технике јахања галопера-рад 

у ходу, касу и галопу 

Хиподром-одржавање стаза, хигијена у 

објектима, хигијена стаза  

Припрема јахача и грла за трке-чишћење, 

седлање, извођење и мерење 

Излазак на стазу, улазак у старт машину 

и старт 

Увежбавање рада са коњима после трке-

шетња  

Увежбавање рада са коњима после трке-

чишћење и смештај у штали   

Увежбавање делова касачке опреме 

(сулке, хамови, помоћна опрема) 

Припремање и упрезање коња  

Увежбавање вожења сулки и правилност 

касачког старта  

Запрежна опрема, упознавање и вежбање 

вожње запреге 

 

 

Праћење кроз перманентно уочавање и 

бележење 

запажања о постигнутим исходима учења и 

нивоу 

компетенција који су постављени у оквиру 

образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу,компетенција који су постављени у 

оквиру образовних 

стандарда, националног курикулумом и 

наставног 

програма. 

 Kључне компетенције: за учење, решавање 

проблема, 

комуникацију, сарадњу, рад са подацима и 

информацијама, 

дигитална компетенција, одговоран однос према 

здрављу, 

Тест практичних вештина. 

Праћење и контрола вођења дневника. 

 

Оцена из предмета практичне наставе формира 

се из оцена: вежби практичног рада и наставе у 

блоку 

Кључни појмови садржаја: 

Коњи,одређивање старости коња,хранива,ознаке коња, јахање, такмичења, препоне, опрема, хигијена коња и штала  

Корелација са другим предметима: 

Анатомија и физиологија, зоохигијена, сточарство, биологија  
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 / / / 35 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама.  

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају;  

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета;  

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргум ентовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба;  

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот;  

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања;  

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и пр актикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула  

 

 

Бр.часов

а  

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 9 Подстицањ ученика 

ка међусобно 

упознавање 

Подстинање 

ученика да сагледају 

међусобне 

сличмости и разлике 

и уваже их 

Анализира своје особине и уме да их  

представи другима 

Препозна, анализира сличности и разлике унутар 

групе 

Прихвата друге ученика и уважава њихову 

различитост 

Препозна предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију по различитим 

основама . 

 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање степена  ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања , 

резултата  групног рада с обзиром 

на постављене задатке 
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препозна последице постојања нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, предрасуда 

 

2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

8 • Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију у 

групи 

Искаже.образложи и браки мишљење аргументима  

Активно слуша 

Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин. 

уважавајући мишљење других 

Објасни разлику између дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине настанка г.часина у 

свакодневној комуникацији и објасни поспедице 

које изазивају гласине 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање степена  ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања , 

резултата  групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗЛЈЕДНИЦИ 

 

18 Оспособљавање 

ученика за рад у 

групи/тиму и 

међусобну сарадњу 

Подстицање 

ученика дасукобе 

рсшавају на 

конструктиван 

иачин и да иабегавју 

сукобе 

Оспособљавање 

ученика да препозна 

примере насиље у 

својој средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености групног/тимског рала  

Учествујеу доношењу групних одлука  

Разликје могуће облике учешћа младих  

 Објасни потрбу,важност партииипације младих  

Објасни степене и обликеучешћа младих у 

сакодневном животу 

Објасни разлоге.ток и последице сукоба  

Објасни ефекте конфликта наток комуникације 

Уочи факторе којн 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 еукобу. 

Образложи предности конструктивног начине 

решавања сукоба 

Објасни значај посредовања у сукобу  

Препозна и објасни врсте насиља 

Детектује,акализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће начине реаговања 

појединца у ситуацијама вршњачког насиља . из 

позииије жртве насиља и из позиције посматрача  

Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање степена  ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања , 

резултата  групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност  

 Корелација са другим предметима: 

Историја; Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама.  

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот;  

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета;  

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката  

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

18 У познавање ученика са 

врстама права и природом 

(универзалност, 

целовитост, недељивост) 

У познавање ученика са 

нчинима и механизмима 

заштите права - 

међународним и домаћим 

документима која 

гарантују остваривање и 

• Објасии значење и смисао људских права  

• Разликује врсте људских нрава (линна, 

лолитичка, социјалноекономскал културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

Објасни целовитост и узајамну повезаност 

људских права  

Објасни универзалност и развојностљудских 

права  

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања , резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 
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заштиту права сваком 

појединиа  

Сагледавање значаја 

личног ангажовања у 

заштити сопствених права 

али и права других људи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Објашњава потребу посебне заштите гграиа 

детета  

Проналази примере и показатеље остваривања 

и кршења л>удских праваа  

Процеми положај појединца и друштвеиих 

група, са аспекта људских права  

Објасни механизме и начине за заштиту 

људских права  

Анализира и тумачи основна међунар и 

домаћа докуменга из области људских права  

Објасни улогу најзначајнијих институција и 

процедуре заштите људских права  

Објасни улогу појединца и група у заштити 

људских права  

 

2. Планирање и извођење 

акције 

17 Подстииање ученика на 

активну партиципацију у 

животу школе 

Развијање вештина 

планирања  

акције 

 

Идентифнкује проблеме у својој локалној 

заједници/ школи 

Анализира изабране проблеме, изучава их  

Предлаже активкости и дискутује о њима са 

осталим члановима тима  

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука  

Формулише цилеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује их  

 Представи,путем јавне презентације,нацрт 

акције и резултате акције. 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног 

уважавања, резултата групног 

рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција  

Корелација са другим предметима: 

Историја  

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана  
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.11/2013 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпо ставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама.  

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка  и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву  

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатив а и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање  

 

 

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. Демократија и политика  5 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије 

и институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља 

власти у демократији 

Објасни појмоведемократија, 

политика, власт, грађански живот 

Објасни  разлике демокрацког од 

недемокрацкст начина одпучивања  

Објасни разлике непосредие од 

посредне демократије 

Анализира различите начине 

ограничавања власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске 

власти 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом 

локалне самоуправе 

Сагледавање улоге и 

Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка  

 

Објасни значај поштовања закона у 

демократској држави 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 
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каракгеристика цивилног 

друштва у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

Објасни улогу локалне самоуправе и 

послове којима се бави 

 

Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

Детектује могућности утицаја 

грађана на власт, правни н политичи 

систем (различите форме грађанског 

удруживања, ратличите форме 

грађанских ининнјатива и акција ) 

Детектује н анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски 

развој друштва  

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са 

суштином грађанских, 

политичких права и правом 

на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа 

грађана у демократском 

друштву 

Објасни појам људских права  

Наведе врсте људских права и 

објаснн њихов садржај 

Детектују примере 

поштовања/кршења људских правау 

актуелним медијима  

Објасни улогу појединца у заштити 

и оствариању људских права  

Објасни појам грађанска 

иницијатива  

Наведе надленсности општине и 

послове којима се бави 

Раликује формалну од нефомалне 

ииицијативе 

Објасни форму и садржај 

формаглног предпога грађанске 

иницијативе 

Објасни структуру, функционисање, 

правила , процедуре рада 

Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све 

процедуре у процесу доношења 

одлука на предлог грађана  

Објасни појам. карактеристике, 

улогу и врсте удруживања грађана  

Идентификује и анализира 

активности и акције удружења 

грађана у својој локалној заједници. 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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4. Планирање конкретне 

акције 

11 Подстицање и оспособљава 

за планирање заједничких 

акција и пројеката у локалној 

заједници 

Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже акгивности и днскутује о 

њимаа са осталим члановима тима  

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука  

Формулише циљеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и 

оцењује их 

Представи,путем јавне 

презентаиију.нацрт акције и 

резултате акције 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја  

Социологија са правима грађана  
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи цел овит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чува ње и неговање сопственог верског и 

културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у за једници, о феномену смрти, о односу 

са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици 

знања стекли и какве су ставове 

усвојили у претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје 

којима ће се бавити 

православни катихизис 

у току 1. године 

срдњошколског или 

гимназијског 

образовања  

- Моћи да уочи какво 

предзнање има из 

Православног 

катихизиса  

- Бити мотивисан да 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  
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похађа наставу 

православног 

катихизиза  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Бог Откривења  6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно 

настала, нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да 

је Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним 

текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и 

свету; 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за 

разликовање знања које се односи 

на предмете и познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког знања;  

- Упознати ученике са примерима 

вере и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

- увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

- препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи 

личним животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  
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разумевање да се богопознање као 

лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

4. Хришћанин – човек 

Цркве 

8 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као 

благодатне заједнице Бога и верних 

која се остварује у светој 

Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој 

остварује пуноћа заједнице са 

Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан 

конкретне литургијске 

заједнице;  

- опише живот парохијске 

заједнице;  

- објасни у основним цртама  да 

се учешћем у литургијском 

сабрању ступа на пут 

богопознања;  

- продискутује о православном 

схватању Цркве;  

- схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

8 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве.  

 

- именује различите књиге 

Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог 

Писма садржи у 

богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим Писмом;  

- моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог 

Завета;  

- моћи да закључи да је Свето 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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Писмо књига Цркве, а не 

појединца.  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Хришћански живот 5 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом 

у Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

идентитета;  

- Оспособити ученика за 

разликовање народног и црквеног 

Предања и правилно доживљавање 

православног етоса који извире из 

литургијског начина постојања 

људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање 

ученицима да је човек биће смисла;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

- увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

-  уочи да светост живота није 

могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани 

да буду свети;  

-  уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на 

два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића;  

- провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи  

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Ликовна култура 4. Грађанско вапитање  5. Социологија  6. Филозофија  
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном 

и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћа нско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог  народа и сопствене Цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједни це и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом;  

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у раличити м 

областима стваралаштва. 

 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања 

стекли и какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања .  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  
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Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

2. Стварање 

света и човека  

7 -Омогућити ученицима да 

стекну неопходно знање да 

узрок постојања света јесте 

личносни Бог који слободно 

из љубави ствара свет;  

- Развијање свести код 

ученика о стварању човека по 

„икони и подобију Божјем“, 

односно као слободне 

личности способне за љубав 

према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све 

што је у њему, створено за 

вечност, да буде причасник 

вечног Божјег живота;  

- Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од Бога 

призван да управља целим 

светом и да га  приноси Богу, 

те да се у тој заједници обожи 

и човек и свет.  

- интерпретира учење Цркве о стварању 

света;  

-  објасни да је човек икона Божја зато 

што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије Бога зато 

што је способан за заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим;  

- буде подстакнут да просуђује о смислу 

постојања човека и света;  

-  разликује особености створеног и 

нествореног;  

-  развија одговорност за сопствени 

живот и живот других;  

-  преиспитује и вреднује сопствени 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељск

и грех 

8  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења 

Светих Отаца и учења Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) 

састоји у одвајању човека и 

света од Бога;  

- Пружити ученицима основ 

за разумевање да спасење као 

превазилажење смрти и 

задобијање вечног живота, 

јесте повратак у заједницу с 

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење;  

-буде подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-стекне увид у личну одговорност за 

своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје спасење.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  
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Богом.  - писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

4. Свештена 

историја 

спасења (од 

Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет 

у главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима 

може посматрати као 

праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

-Омогућити ученицима да 

стекну знање о историјском 

току остварења Божјег плана 

о свету;  

- Пружити ученицима основ 

за разумевање да се у 

личности Исуса Христа 

испуњава оно што је 

откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у 

чему се састоји разлика 

између Цркве као 

богочовечанске заједнице и 

других облика људских 

заједница;  

- Предочити ученицима да се 

у старозаветној историји 

назире личност Месије који 

сабира и избавља народ 

Божји.  

−  уочи да се Бог у Старом и Новом 

Завету открива као личност и да позива 

човека у заједницу са Њим;  

-схвати на примеру Каина и Авеља, и 

закључи да је свако убиство – 

братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и схвати 

значење појма праслика Христа и Цркве 

као места  

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, схвати 

да ни једна људска заједница мимо Бога 

не води остварењу човековог 

назначења;  

- разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у историји;  

-развије свест да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање потомства дато 

Аврааму духовног карактера.  

  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свештена 

историја 

спасења (од 

Мојсија до 

Христа) 

4 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне 

месијанске мисли остварен 

тек у Новом Завету у 

личности Господа Исуса 

Христа;  

- Предочити ученицима да се 

у старозаветној историји 

назире личност Месије Који 

сабира и избавља народ 

Божји;  

- Упознати ученике са 

− сазна да је старозаветна вера – вера у 

једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

- наведе који старозаветни догађаји јесу 

праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне и 

новозаветне историје;  

-уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног 

библијског смисла;  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 
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значајем старозаветног 

празновања Пасхе као 

праслике молитвеног  

сећања на Христово 

Страдање, Васкрсење и Други 

долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек 

изграђује Црква.  

 

 

-на примеру пророчке делатности, 

увиди значај старања о социјално 

угроженим категоријама друштва;  

- схвати на примеру Израиља, да Црква 

има наднационални карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

- знати да је месијанска идеја присутна 

током старозаветне историје;  

- промишља о сопственом месту у 

историји спасења;  

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Старозаветна 

ризница  

8 − Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о 

незаменљивости и вредности 

сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених 

у току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, смелије суочи 

са грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 2. разреда средње школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може 

се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Географија 4. Екологија 5. Философија 6. Социологија 7. Ликовна култура  
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Образовни профил: Узгајивачи спортских коња  

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој истор ијски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (бу дући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима;  

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у  заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

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. Увод 1 Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на  часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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2. Христос 

истинити Бог и 

истинити човек 

5 Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за 

наше спасење;  

- Протумачити ученицима 

Христова имена: Нови Адам, 

Месија и Емануил;  

- Протумачити ученицима пролог 

Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је Христос 

потпуни Бог и потпуни човек;  

- Упознати ученике са теологијом 

иконе – да се на иконама 

пројављује историјска и 

есхатолошка димензија.  

 

- разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, 

Логос;  

- изложи зашто је Исус Христос 

као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по Јовану 

укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу;  

- у основним цртама  да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог;  

- наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

3. Приближило се 

Царство Божје... 

5 Пружити ученицима основ за 

разумевање да Христос доноси 

Царство Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом 

контексту;  

- Предочити ученицима 

Христово учење о Царству 

Божјем;  

- Христова проповед има 

универзални карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-увиди актуелност Христове 

проповеди;  

-разуме да је Христова 

делатност и проповед позив 

свима у Царство Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

4. Где је Христос 

ту је и Царство 

Божје 

7 - Протумачити ученицима 

догађај и тропар Преображења у 

светлости исихастичког искуства 

Цркве;  

-Упознати ученике да Христос у 

својој Личности обједињује 

Царску, Пророчку и 

-повеже догађај Преображења 

са литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 
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Првосвештеничку службу, 

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова смрт 

на Крсту крајњи израз љубави 

Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом свете 

Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем Христос 

прослављен као Господ и да је у 

Њему прослављена људска 

природа;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

- Протумачити ученицима 

неколико новозаветних 

пневматолошких одељака  

који ће остваривати заједницу 

са својим ученицима у све дане 

до свршетка века;  

-разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из 

свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству;  

- причешћујући се, доживљава 

себе као учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти;  

-објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску 

природу Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси 

на небо да би наша вера у 

Христа била слободна  (а не 

изнуђена);  

- зна је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога – у Цркви.  

 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот у 

Христу 

4 -Подстицати ученике на 

хришћански однос према свету, 

себи и ближњима указивањем на 

пример Христа чији је живот 

испуњем безусловном љубављу 

према сваком човеку;  

- Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу 

делатне љубави према Богу и 

ближњима;  

- Упутити ученике да је основни 

смисао хришћанског етоса 

волети друге као што Христос 

воли нас;  

- Омогућити ученицима основ за 

разумевање да Христов Закон 

љубави није могуће испуњавати 

на формалан начин.  

-разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота;  

-разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје;  

- зна да истински однос са 

Богом не сме бити 

формалистички;  

-буде свестан значаја 

испуњавања Христових 

заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

6. Светотајински 

живот Цркве 

4 Христос у својој личности 

обједињује Царску, 

-Омогућити ученицима да 

схвате да је наш живот у Цркви 

 

Евалуација наставе  
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Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

- Протумачити ученицима 

догађај и тропар Преображења у 

светлости исихастичког искуства 

Цркве;  

- Подстаћи ученике на 

размишљање да је Христова смрт 

на Крсту крајњи израз љубави 

Бога према човеку;  

-Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом свете 

Литургије;  

- Ученицима указати да је 

Христовим Вазнесењем 

еклисиолошку ипостас (црквени 

идентитет);  

- Омогућити ученицима 

разумевање да су Исповест и 

Покајање обновљење благодати 

Крштења;  

- Указати ученицима да је 

свештеничка служба продужетак 

Христовог служења којим је Он 

спасао свет;  

- Указати ученицима да се 

учешћем у светим Тајнама 

постаје део Тела  Христовог;  

-Развијати свест ученика да је 

света Литургија Тајна Божјег 

присуства у свету и уласка у 

Царство Божје.  

незамислив без учешћа у 

светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек 

Крштењем и Миропомазањем 

задобија примање дарова 

Светог Духа за служење у 

Цркви;  

-схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје 

Очево и заједницу Цркве;  

- зна да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога;  

-међусобно да разликује 

различите службе у Цркви 

(епископ, свештеник, ђакон, 

лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне 

свој смисао добијају у 

Литургији.  

 

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

      7. Новозаветна 

ризница  

6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног 

домостроја спасења на примеру 

анафоре Василија Великог;  

- Детаљно протумачити 

ученицима молитву Оче наш у 

контексту Литургије;  

- Пружити ученицима основ да 

повежу Христов однос према 

потребитима са харитативном 

делатношћу хришћана данас;  

-препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија 

Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска 

љубав своје порекло има у 

примеру Христове љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно 

и национално порекло;  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  
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- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у 

прихватању Христове Тајне нема 

раздора међу људима;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

-уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

 

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија  

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  
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Образовни профил: Узгајивач спортских коња  

Назив предмета: Изабрани спорт - одбојка  

Разред: Други - одбојка  

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: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе предмета - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима);  

Циљеви предмета:  стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања - тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања; •социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу;  

откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Предлог спортова који се 

понуде ученицима као 

избор:  

У првом реду, спортови 

који се у одређеном 

обиму обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања:  

 

атлетика  

 

 

 

 

 

• Упознавање ученика са вредностима 

спорта  

 

• усмерени развој и одржавање 

моторичких способности ученика;  

 

• учење и усавршавање моторичких форми 

изабраног спорта;  

 

• стицање теоријских знања у изабраном 

спорту;  

 

 • познавање правила такмичења у 

изабраном спорту; 

 

• теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри;  

 

• прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике;  

 

• прикаже, објасни и демонстрира 

колективну тактику спортске гране 

са којом се упознао и учио; 

 

 • игра уз примену правила игре; 

 

 • учествује у организацији 

школских спортских такмичења  

• Настава физичко васпитање - изабрани 

спорт је изборни предмет и реализује се у 

оквиру редовне наставе са једним или два 

часа недељно који се уноси у распоред 

часова школе.  

Часови се уписују према редовном 

распореду часова у рубрику дневника под 

називом - изабрани спорт (нпр. атлетика) и 

посебно се нумерише. 

 

Праћење напретка ученика обавља се 

сукцесивно током целе школске године, а 

на основу јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске целине. У 

осмом разреду оцењивање се врши 
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гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

ритмичка  

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

 

 

рукомет  

 

 

 

 

 

кошарка   

 

 

 

одбојка  

 

 

 

 

 

 

мали фудбал   

 

 

 

 

 

 • формирање навика за бављење 

изабраним спортом;  

 

• социјализација ученика кроз изабрани 

спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;   

 

• откривање даровитих и талентованих 

ученика за одређени спорт и њихово 

подстицање да се баве спортом.  

 

• учење и усавршавање основних и 

сложених елемената технике изабраног 

спорта;   

 

• пружање неопходних знања из изабраног 

спорта (принципи технике, начин 

вежбања -тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, правила 

такмичења у спорту итд.) и њихова 

примена у пракси; 

 

 • учење и усавршавање основне тактике 

изабраног спорта и њена примене у 

пракси;  

 

• обавезна реализација такмичења на 

одељенском и разредном нивоу; 

 

 • задовољавање социјалних потреба за 

потврђивањем и групним поистовећењем и 

др; 

 

 • стварање објективних представа ученика 

о сопственим могућностима за учешће у 

изабраном спорту;   

 

• подстицање стваралаштва ученика у 

спорту (удомену технике, тактике и 

такмичења). 

 

 • упознавање ученика са основним 

принципимна вежбања у складу са 

 

• примењује правила фер плеја  

бројчано, на основу остваривања 

оперативних задатака и минималних 

образовних захтева: 

 

 • стање моторичких способности;  

 

• усвојене здравствено-хигијенске навике;  

 

• достигнути ниво савладаности моторних 

знања, умења и навика у складу са 

индивидуалним могућностима; 

 

 • однос према раду.  

 

1. Праћење и вредновање моторичких 

способности врши се на основу 

савладаности програмског садржаја којим 

се подстиче развој оних физичких 

способности за које је овај узраст критичан 

период због њихове трансформације под 

утицајем физичких активности - 

координација, гипкост, равнотежа, брзина, 

снага и издржљивост.   

 

2. Усвојеност здравствено-хигијенских 

навика прати се на основу утврђивања 

нивоа правилног држања тела и одржавања 

личне и колективне хигијене, а, такође, и 

на основу усвојености и примене знања из 

области здравља.  

 

3. Степен савладаности моторних знања и 

умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на 

крају навођења програмских садржаја.   

 

4. Однос према раду вреднује се на основу 

редовног и активног учествовања у 

наставном процесу, такмичењима и 

ваншколским активностима.  

 

Оцењивање ученика у оквиру праћења и 

вредновања наставног процеса, врши се на 
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плес 

његовим узрастом;  

 

 • упознавање ученика са штетним 

последицама неправилног вежбања и 

предозирања у изабраном спорту; 

 

 • упознавање ученика са етичким 

вредностима и слабостима спорта;  

 

• упознавање ученика са естетским 

вредностима спорт 

основу правилника о оцењивању ученика 

основне школе и на основу савремених 

дидактичко методичких знања. 

Кључни појмови садржаја: 

Одбојка, спорт, моторика, вежбање 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, физика  
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7.11.Наставни план и програм за образовни профил – Цвећар - вртлар 

 

 

Нaзив квaлификaциje: Цвећар - вртлар 

Пoдручje рaдa: Пoљoприврeдa, прoизвoдњa и прeрaдa хрaнe 

Ниво квaлификaциje: III  

Tрajaњe oбрaзoвaњa: три гoдинe  

 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:  

 

Циљ стручног образовања за образовни профил ЦВЕЋАР - ВРТЛАР је оспособљавање ученика за припрему земљишта и објекта 

за производњу семеног и садног материјала, производњу цвећа, поврћа, лековитог и дрвенастог украсног биља, припрему и 
продају декларисане семенке робе и биљних производа, као и примену мера и безбедности и здравља на раду. 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног 
усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:  

- примену теоријских знања у практичном контекту; 

- тимски рад; 
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 

- благовремено реаговање на промене у радној средини; 
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 
- примену мера заштите животне средине у процесу рада; 

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном 
окружењу. 
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Исходи стручног образовања 

Стручне  

компетенције 

Знања Вештине Способности и  

ставови 

Припрема земљишта и 
објекта за производњу 
семеног и садног материјала 

-опише припрему земљишта 

-наброји и опише различите начине обраде 
земљишта 

-наведе физичке, хемијске и биолошке 
особине земљишта 

-наброји и опише делове топле леје 

-опише хладне леје 

-наведе саставне делове пластеника 

-наведе поделу и примену стакленика 

-наброји и опише опрему и алат за 
производњу 

-препозна објекте у расаднику 

-препозна алат у расаднику 

-чисти и уклања биљни материјал, 
камење и друге нечистоће 

-учествује у равњању терена 

-учествује у основној обради 
земљишта 

-примењује начине допунске обраде 

-припрема и формира топле леје 

-припрема и формира хладне леје 

-учествује у подизању и 
реконструкцији пластеника и 
стакленика 

-користи и опрему и алат 

-врши основно ђубрење земљишта 

-рукује ситном 
механизацијом(једноосовински 
трактор са прикључцима) 

-савесно, одговорно, уредно и 
прецизно обавља поверене послове 

-ефикасно организује време 

-испољи позитиван однос према 
значају спровођења прописа и 
стандарда који важе у пољопривреди 

-испољи позитиван став према 
значају функционалне и техничке 
исправности машина, уређаја и алата 
које користи при обављању посла 

-испољи љубазност, 
комуникативност, наметљивост и 
флексибилност у односу према 
сарадницима 

-испољи позитиван однос према 
професионално-етичким нормама и 
вредностима. 

Производња семенског и 
садног материјала 

-наброји и опише делове семене 

-оппише припрему семена за сетву 

-наведе начине сетве биљака 

-опише сетву семена у посудама и лејама 

-наведе предности и недостатке 
генеративног разможавања биљака 

-наброји и опише начине вегетативног 
разможавања биљака 

-разликује делове семена 

-спроводи генеративно 
размножавање биљака 

-припреми семе, посуде и алат за 
сетву семена 

-сеје семе у лејама отвореног и 
затвореног простора 

-сеје семе у посудама 

-пикира, улончава и прелончава 
расад 

-расађује расад 
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-разликује начине сетве 

-разликује начине вегетативног 
размножавања 

-примењује различите начине 
вегетатитвог размножавања биљака 

-врши калемљење 

Технологија производње 
цвећа, поврћа, лековитог и 
дрвенасто украсног биља 

-наброји и опише једногодишње цветне 
врсте 

-наведе и опише начин размножавања 
једногодишњег цвећа 

-наведе услове гајења једногодишњег 
цвећа 

--наведе и опише начин размножавања 
двогодишњег цвећа 

-наведе услове гајења двогодишњег цвећа 

--наведе и опише вегетативне начине 
размножавања перена 

-сеје и расађује цвеће, поврће и 
лековито биље 

-сади дрвенасто украсно биље 

-размножава перене сетвом семена 
директно на твореном простору 

-заснива зелене површине 

-примени мере неге (механичке, 
физичке,хемијске и специфичне 
мере) 

-орезује и обликује дрвенасто 
украсно биље 

-негује зелене површине 

-врши наводњавање 

-рукује ситном 
механизацијом(једноосовински 
трактор са прикључцима,косачице) 

-рукује ручним и моторним алатом 

 

Припрема и продаја семена и 
других производа 

-опише начин сортирање и класирање 
цвећа, поврћа, лековитог биља и 
дрвенасто украсног биља 

-опише начин аранжирања цвећа и 
паковања биљних производа 

-опише начин продаје декларисане 
семенске робе и биљних производа 

-опише начин вођљња евиденције 
(производна документација, дневник 
рада, поруџбина потребног материјала, 
утрошак репроматеријала и количине 

-сортира и класира цвеће, поврће, 
лековито биље и дрвенасто украсно 
биље 

-аранжира и пакује биљне производе 

-продаје декларисану семенску робу 
и биљне производе 

-води евиденцију (попуњава 
производну документацију, 
попуњава дневник рада, прави 
поруџбину потребног материјала, 
уноси податке о утрошку 
репроматеријала и количини расада и 
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расада и број продатих струкова) броју продатих струкова) 

Примена мера безбедности и 
здравља на раду 

-наведе превентивне мере безбедности и 
здравља на раду на опреми за рад и на 
радном месту 

-наведе мере за заштиту на раду 

-наведе обавезе послодаваца и обавезе 
радника за примену мера 

-наведе мере заштите животне средине 

-наведе мере противпожарне заштите 

-наведе средства и опрему за личну 
заштиту на раду 

-примени опште и посебне мере 
безбедности и здравља на раду на 
опреми за рад и на радном месту 

-примени мере заштите животне 
средине 

-примени мере противпожарне 
заштите 

-користи средства и опрему за личну 
заштиту на радном месту и у радној 
околини 

 

 

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат: 

 флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације; 
 заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима; 

 примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави.  
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Наставни план за образовни профил – Цвећар – вртлар 

 

А. OПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 
настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

б
ло

ку
 г

о
д

. 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

б
ло

ку
 г

о
д

. 

Разредно часовна настава 

 

Н
ас

та
ва

 у
 

б
ло

ку
 г

о
д

. 

Разредно часовна 
настава 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ годишње 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 3  96   2  64   2  64   224  

2. 
____________језик и 
књижевност* 

     
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

3. Страни језик 2  64   2  64   1  32   160  

4. 
Физичко васпитање 2  64   

2 
 

64 
  2  64   

192 
 

5. Математика 2  64   2  64   1  32   160  

6. Рачунарство и информатика  2  64             64 

7. Екологија и заштита животне 
средине 

          1  32   32  

8. 
Географија 1  32        

 
 

 
  

32 
 

9. Хемија 2  64             64  

10. Историја 2  64             64  

11. Ликовна култура      1  32        32  

12. Социологија са правима грађана           1  32   32  

Укупно А: 14 2 448 64  9  228   8  256   992 64 

1. Грађанско васпитање/Верска настава 1  32   1  32   1  32   96  

2. Изборни предмет према програму 

образовног профила** 
     1  32   1  32   64  

Укупно А1: 1 32  2 64  2 64  160 
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     I РАЗРЕД       II РАЗРЕД       III РАЗРЕД    УКУПНО   

  недељно    годишњ е  недељно    годишњ е   недељно    годишње   годишњ е   

  Т В ПН Т В ПН Б Т  В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 1 6  256  32 192 150 9    12  288  384 150  7 3 12  224 96 384 60 768 128 960 360 2216  

1 Основи биљне производње 2    64    18                    64   18 82  

2 Цвећарство          2    6  64  192 24  2  6  64  192 24 128  384 48 560  

3 Заштита биља  1    32     1      32   12  1    32   12 96   24 120  

4 Пољопривредна техника  2    64    24                    64   24 88  

5 Расадничарска производња  3 1 6  96  32 192 18                    96 32 192 18 338  

6 Лековито биље          2      64             64    64  

7 Украсно биље          2    3  64  96           64  96  160  

8 Повртарство          2    3  64  96 24          64  96 24 184  

9 Аранжирање цвећа                      2 1 3  64 32 96  64 32 96  192  

10 Подизање и нега зелених површина                      2  3  64  96 24 64  96 24 184  

11 Предузетништво                      2    64    64   64  

12 Професионална пракса          90          90             180 180  

Б1: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ          1      32     1    32    64    64  

1 Изборни предмети *          1      32     1    32    64    64  

           9      288     7    224    768    2216  

Укупно А2+Б2 8 1 6  256  32 192 150 (10*)   12  (320*)  384 150  (8*) 3 12  

(256*

) 96 384 60 (832*) 128 960 360 

(228

0*)  

Укупно A2+Б2  15    630   21(22*)   822 (854*)   22(23*)  764 (796*)   2216 (2280*)   

На помена : * Учени к бира  програ м са  листе општеобра зо вн их или стручних изборних 

програ ма                       
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила  

Рб Листа изборних предмета  
РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Задругарство   1 1 

2. Техника продаје   1  

3. Аграрни туризам    1 

4. Органско повртарство   1 

5. Воћарство  1  

6. Виноградарство  1  

Општеобразовни предмети 

1. Музичка култура    1 1 

2. Историја (одабране теме)     1 1 

3. Страни језик     1 

4. Изабрани спорт    1 1 

5. Аграрна географија    1  1 

6. Биологија    1  1 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  

 I РАЗРЕД 

часова  

II РАЗРЕД 

часова  

III РАЗРЕД 

часова  

УКУПНО 

часова  

Час одељенског старешине до 64 до 64 до 32 до 160 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

 *Ако се укаже потреба за овим облицима рада  
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима  

 

 I РАЗРЕД 

часова  

II РАЗРЕД 

часова  

III РАЗРЕД 

часова  

Екскурзија  до 3 дана  до 5 дана  до 5 дана  

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе  2 часа недељно 

Други страни језик 2 часа недељно 

Факултативни предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана  

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом 

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

 

 

 

Остваривање школског програма по недељама 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 32 32 32 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 5 5 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Први  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 96    96 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевно г језика у усменом и писаном 

изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивањ е књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књиж евности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа; Развијање хуманистичког и књижевног образовања; 

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности;  

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Увод у проучавање 

књижевног  дела  

12 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 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује 

њихове основне одлике 

- разликује књижевне родове и врсте  

- одреди тему, мотив, иже, фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књижевном 

делу, тумачи његове битне чиниоце и вреднује га  

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  
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2. Књижевност старог 

век 

12 Упознавање ученика са 

митологијом, 

репрезентативним делима 

старог века и њиховим 

значајем за развој европске 

културе 

-Објасни значај митологије за античку књижевност 

и развој европске културе 

- наведе имена аутора, називе обрађених дела и 

класификује их по културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама  

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у 

обрађеним делима  

- објасни универзалне поруке књижевности старог 

века  

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

3. Средњовековна 

књижевност 

12 Упознавање са споменицима 

јужнословенске културе, 

развојем писма и језика, 

делима средњовековне 

књижевности 

- наведе најзначајније споменике јужнословенске 

културе, језик, писмо и век у ком су настали 

- именује ауторе и дела  

- разуме поетику жанрова средњовековне 

књижевности 

- лоцира обрађене текстове у историјски контекст  

- објасни значај средњовековне књижевности за 

српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких задатака  

 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

4. Народна књижевност 10 Указивање на народну 

књижевност као израз 

колективног мишљења и 

осећања,ризницу народних 

обичаја,кодекс етичких 

норми 

-разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, формулативност) 

- процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности 

- тумачи ликове, битне моменте, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у одабраним делима  

- упореди уметничку интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

5. Књижевност 

хуманизма и 

ренесансе 

8 Упознавање са поетиком 

хуманизма и 

ренесансе,њеним 

најзначајнијим 

представницима 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 

- објасни значај уметности хуманизма и ренесансе 

за развој европске културе и цивилизације 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

 

6. Општи појмови о 

језику 

6 Указивање на проучавање 

језика као система, 

упознавање са његовом 

функцијом,друштвеном 

условљеношћу и 

историјским развојем 

-објасни фунскцију језиак и појам језичког знака  

- разуме природу модерног књижевног 

(стандардног) језика  

- наведе фазе развоја књижевног језика до 19. века  

- наведе дисциплине које се баве проучавањем 

језичког система  

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

Тестови практичних вештина  
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7. Фонетика  9 Стицање знања из области 

фонетике,фонологије и 

морфофонологије 

књижевног језика и 

способност да се та знања 

примене у говору и писању 

-уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га примењује 

у говору 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

Тестови практичних вештина  

8. Правопис 9 Оспособљавање ученика да 

пишу у складу са 

правописном нормом 

-примена 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 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

Тестови практичних вештина  

9. Култура изражавања  18 Оспособљавање ученика да 

користе различите облике 

изражавања и функционалне 

стилове 

-опише стања, осећања, расположења, изрази 

ставове, донесе закључке у усменом и писаном 

изражавању 

- разликује функционалне стилове 

- препозна и примени одлуке разговорног стила  

- попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и слично 

у складу са језичком нормом 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

Кључни појмови садржаја: 

Стари век, средњовековна књижевност, хуманизам, ренесанса, фонетика  

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава, историја, географија  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Други   

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевно г језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књиж евности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности;  

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Барок, 

класицизам,просвет

итељство 

 

 

 

 

10 

 

Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

-наведе особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове представнике у 

књижевности 

- објасне значај Венцловића и Орфелина за развој 

језика и књижевности код Срба  

- препозна одлике просветитељства на обрађеним 

делима  

- објасни значај Доситејевог рада за српску културу и 

књижевност 

- направи паралелу у обради истих мотива у 

европској и српској књижевности 

- наведе особине ликова у обрађеним делима и 

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  
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заузме став према њиховим поступцима  

2. Романтизам  

 

13 

 

Упознавање са поетиком 

романтизма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике романтизма и њихова дела  

- уочава и образлаже одлике романтизма  

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи 

стечена знања и сопствена запажања  

- препозна и усвоји вредности националне културе и 

разуме/поштује културне вредности других народа  

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела  

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

3. Реализам 

 

12 

 

Упознавање са поетиком 

реализма,представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

-наведе представнике правца и њихова дела  

- дефинише одлике реализма и препозна их на 

обрађеним књижевним делима  

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у 

структури обрађених дела  

- процењује друштвене појаве и проблеме који 

покрећу књижевно дело 

- развије критички став и мишљење при процени 

поступака  и понашања јунака у обрађеним делима  

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

4. Морфологија  

 

9 

 

Систематизовање знања о врстама 

речи и њиховим облицима  

-одреди врсту речи и граматичке категорије 

- употреби у усменом и писаном изражавању облике 

речи у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

5. Правопис  8 Оспособљавање ученика да пишу 

у складу са правописном нормом 

-примени правила одвојеног и састављеног писања 

речи у складу са језичком нормом 

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

7. Култура 

изражавања 

       12 Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом 

и писаном изражавању у складу 

са језичком нормом,користе 

различите облике казивања и 

функционалне стилове 

-изражавање размишљања и критички став према 

проблемима и појавама у књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

- примени одлике новинарског стила  

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

Кључни појмови садржаја: 

Барок, класицизам, просветитељство, романтизам, реализам, морфологија, врсте речи 

Корелација са другим предметима: 

Грађанско васпитање, верска настава  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Трећи  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевно г језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књиж евности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности;  

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

11 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и њиховим 

делима  

-наведе ослике правца, представнике и 

њихова дела  

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

2. Међуратна 

књижевност 

 

11 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима  

-наведе одлике праваца, представнике и 

њихова дела  

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  
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3. Савремена 

књижевност 

 

11 

 

Упознавање ученика са одабраним 

прочитаним делима савремене 

књижевности 

-изнесе своје утиске о прочитаним делима 

савремене српске књижевности 

- уочи одлике савремене књижевности на 

прочитаним делима  

- уочи разлику између књижевног дела и 

његове интерпретације у филмској и 

позоришној уметности 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

4. Лексикологија   

 

7 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  лексеме 

- наведе примере синонима, антонима, 

хомонима, жаргона  

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

 

5. Синтакса 7 Систематизовање знања о синтакси -одреди синтаксичке јединице у реченици 

- препозна типове зависних, независних 

реченица и напоредних конструкција  

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

6. Правопис 7 Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом 

-примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу са 

језичком нормом 

- примењује правописна правила у писању 

скраћеница  

 

7. Култура 

изражавања 

       12 Оспособљавање ученика да теоријска 

знања из граматике и правописа 

примењују у усменом и писаном 

изражавању у складу са језичком 

нормом, користе различите облике 

казивања и функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да 

попуњавају административне 

обрасце у складу са језичком нормом 

и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене вредности у 

усменом и писаном изражавању 

-примени одлике административног стила  

- примени вештину комуникације у 

ситуацијама везаним за струку 

 

Праћење остварености исхода  

Тестови знања  

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија  

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних страт егија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуника цији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 7 Обнављање садашњег простог 

времена глагола бити, присвојних 

придева и чланова а/аn кроз краћа 

питања и одговоре. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  члан  

а/аn и да разликује присвојне 

придеве и  глагол бити по 

лицима  

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Оспособљавање ученика за 

правилну употребу присвојних 

придева направљених од личних 

имена, садашњег простог времена 

за навике и рутине кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознавање ученика 

са терминима гледања на сат.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и користи 

садашње просто време за радње 

које се понављају. Такође, 

моћи ће да пита, одговори и 

разуме колико има сати. 

Усмено и писмено 
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3. Part 3 7 Детаљно обнављање садашњег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Упознавање ученика са прилозима 

за време и место и њиховом 

употребом у реченици. Такође, 

ученик се упознаје са употребом 

модалног глагола can/can't за 

способности.  Оспособљавање 

ученика за опис нечега што се 

тренутно дешава кроз садашње 

трајно време*Present Continuous 

Tense.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава 

садашње просто време 

користећи прилошке одредбе за 

место и време. Умеће да 

искаже своје своје и нечије 

способности или 

неспособности преко глагола  

can/can't . Такође, моћи ће да 

описује догађаје који се 

дешавају у тренутку говора 

користећи садашнје трајно 

време. Разликоваће Present 

Simple и Present Continuous 

Tense.  

Усмено и писмено 

4. Part 4 11 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и савладавање 

неправилних глагола, разликовање 

бројивих и небројивих именица. 

Оспособљавање ученика за 

описивање  људи.  

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и да 

разликује бројиве и небројиве 

именице. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 6 Детаљно обнављање прошлог 

времена и оспособљавање ученика 

за правилно коришћење прошлог 

времена кроз  питања и негацију и 

усвајање новог вокабулара везаног 

за одећу и одлазак у ресторан..  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прошло 

време и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

6. Part 6 6 Оспособљавање ученика да 

правилно питају чије је нешто и 

кажу користећи присвојне придеве 

и присвојне заменице. Обнављање 

поређења краћих и дужих придева 

кроз разговор и примере у 

уџбенику. 

Ученик ће бити способан да 

самостално опише чије је 

нешто и да направи поређење. 

Усмено и писмено 

7. Part 7         6 Оспособљавање ученика  за 

разликовање и употребу модалних 

глагола  Needn’t, can, must, mustn’t.  

Детаљно обнављање прошлог 

времена и увођење прошло простог 

времена (Present Perfect Tense) за 

описе искустава и догађаја који се 

Ученик ће моћи да разликује и 

употреби модалне глаголе где 

је потребно, као и да описује 

догађаје из ближе прошлости  

који се могу понављати или 

имају неку последицу у 

садашњости користећи  Present 

Усмено и писмено 
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могу понављати или имају неку 

последицу у садашњости. 

Perfect Tense и разликује га од 

Past Simple Tense. 

8. Part 8       11 Оспособљавање ученика  за 

коришћење основног будућег 

времена  кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију. 

Обнављање времена кроз активне 

и пасивне реченице.  

Ученик ће моћи да препозна и 

описује догађаје везане за 

будућност, као и да пребацује 

реченице из актива у пасив.  

Усмено и писмено 

9. Part 9       11 Оспособљавање ученика  за 

препричавање нечијих речи, 

односно за управни и неуправни 

говор тако што се обнављају сва 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију.  

Ученик ће бити способан да 

преприча туђе речи. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and passive, 

reported speech 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.88/17 и 27/18.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних страт егија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног о дноса према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Unit 1 : Welcome! 12 Обнављање садашњег простог 

времена глагола које се користи за 

навике и обичаје и поређење са 

садашњим трајним које се користи 

за радње које се дешавају у 

тренутку говора, коришћење 

чланова the, а/аn кроз краћа питања 

и одговоре, текстове и аудио 

материјале. 

Ученик ће бити способан да у 

одређеним ситуацијама 

користи садашње просто или 

садашње трајно време, да на 

одређеном месту употребљава 

чланове the,  а/аn. 

Усмено и писмено 

2. Unit 2 : Surprising 

Behaviour 

8 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу прошлог 

простог времена кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију, разликовање 

правилних и неправилних глагола , 

правилно коришћење  присвојних 

придева направљених од личних 

имена и личних заменица.  

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава  прошло 

просто време, да зна 

неправилне глаголе потребне за 

прошло време, да употреби  

присвојне придеве направљене 

од личних имена и заменица.  

Усмено и писмено 
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3. Unit 3 : How ambitious are 

you? 

15 Оспособљавање ученика за 

правилну  употребу простог 

будућег времена са will + glagolom 

кроз текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију за 

предвиђања и нагађања везана за 

будућност.  Упознавање ученика 

са Some/Any, Much/Many и 

њиховом употребом у реченици уз 

разликовање бројивих од 

небројивих именица. Такође, 

ученик се оспособљава за 

поређење придева. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава будуће 

време са will + glagolom да 

искаже своја и нечија 

предвиђања и нагађања везана 

за будућност. Такође, моћи ће 

да разликује бројиве од 

небројивих именица и да 

правилно употребљава  

Some/Any, Much/Many испред 

именица. Ученик ће бити у 

могућности да пореди ствари, 

предмете, људе.... 

Усмено и писмено 

4. Unit 4: How are you 

keeping? 

6 Детаљно обнављање прошлог 

простог времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију и његово 

разликовање од садашњег прошлог 

времена. Оспособљавају се да 

користе  садашње прошло време. 

Ученици обнављају неправилне 

глаголе и уче да користе и трећу 

колону неправилних глагола. 

Оспособљавање ученика за 

описивање ствари кроз писање 

дужих реченица користећи 

релативне заменице.   

Ученик ће бити у могућности 

да разуме и уотребљава глаголе 

у прошлом времену и 

садашњем прошлом времену и 

да разликује њихову употребу. 

Ученик ће савладати употребу 

неправилних глагола. Ученик 

ће моћи описивати ствари 

користећи дуже реченице, 

односно спајаће две краће у 

једну.   

Усмено и писмено 

5. Unit 5: Safety first 9 Упознавање ученика са модалним 

глаголима Must/Mustn’t, Can/Can’t 

,  Can/Could, Should, Shouldn’t   и 

оспособљавање ученика за њихову 

правилну употребу  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава модалне 

глаголе.  

Усмено и писмено 

6.  Unit 6: My strangest 

dream 

14 Детаљно обнављање прошлог 

трајног времена  кроз текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Упознањање 

ученика са садашњим пасивом и 

пребацивањем активне реченице у 

пасивну и обрнуто. Подсећање 

ученика на модалне глаголе и 

увођење модалног глагола 

Ученик ће бити способан да 

самостално користи прошло 

трајно време, да користи 

садашњи пасив и пребаци 

реченице из актива у пасив и 

обрнуто, да користи  

May/Might, да употребљава 

зависне условне реченице када 

жели да прича о нереалним 

Усмено и писмено 
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May/Might. Оспособљавање 

ученика за коришћење другог 

кондиционала, тј. условних 

реченица везаних за нереалне 

садашње ситуације.  

садашњим ситуацијама.  

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Tense,  Articles, Comparison of adjectives,  Modals  Needn’t, can, must, mustn’t., Future Simple, active and 

passive,  Second Conditional 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 / / / 30 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

-Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних страт егија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуника цији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Part 1 6 Обнављање садашњих времена 

кроз краће текстове и слушање 

аудио материјала предвиђеног за 

поменуту област и конверзацију. 

Обрађивање придева који се 

завршавају на -ed /ing, и њихово 

разликовање у значењу при 

употреби у реченицама.  

Ученик ће бити способан да 

разликује и правилно 

употребљава следећа глаголска 

времена: Present Simple, Present 

Continuous, као и да разликује 

значење придева који имају 

исти корен речи, а завршавају 

се на  -ed /ing. 

Усмено и писмено 

2. Part 2 5 Детаљно обнављање прошлог 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију  и  

Used to and would + infinitive 

Ученик ће бити способан да 

разликује прошло време од 

садашњег  и да правилно 

употребљава   Used to and 

would + infinitive. 

Усмено и писмено 
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3. Part 3 5 Детаљно обнављање врста речи и 

реда речи у реченицама  кроз 

текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију, као и 

спајање две реченице у једну уз 

помоћ  релативних клауза  who, 

which, where. 

Ученик ће бити способан да 

разликује врсте речи и да 

придеве правилно распоређује 

у реченицама, као и да спаја 

краће реченице уз помоћ 

релативних клауза  who, which, 

where. 

Усмено и писмено 

4. Part 4 10 Обнављање прилога и прилошких 

одредби, вокабулара који се 

односи на храну и друге 

намирнице кроз  текстове, 

слушање аудио материјала и 

конверзацију. Разликовање пасива 

од актива. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прилоге 

и прилошке одредбе, изразе за 

количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a  little and a 

few; the, a, an. Моћи ће да 

разликује реченице у пасиву од 

реченица у активу. 

Усмено и писмено 

5. Part 5 4 Обнављање садашњег простог 

времена и будућег и 

оспособљавање ученика за 

правилно коришћење нултих и 

првих кондиционалних(условних) 

реченица кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију и 

усвајање новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Adjectives, Adverbs, Quantifiers, Relative clauses, Passive 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.88/17 и 27/18.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; разви јање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивно г односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

 

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. Без друга на – на сердце 

вьюга. 

17 Читање и превод текста из датог модула, 

усвајање непознатих речи.  Употреба 

предлога в и на. Изражавање стања 

субјекта. Личне и присвојне 

заменице.Коришћење куда или где. 

Употреба локатива. Независно сложене и 

зависно сложене реченице 

Ученик ће бити у стању да 

правилно користи предлоге в и 

на, да користи куда или где, да 

правилно користи личне и 

присвојне заменице, да правилно 

употребљава локатив у говору и 

писању, да представи себе и 

друге на руском језику, уз 

коришћење поздравних порука, 

да користи нове речи. Познаје 

зависно сложене и независно 

сложене реченице 

Усмено и писмено 

2. Семья в куче – не 

страшны и тучи. 

10 Читање и превод текста из другог 

модула. Представљање и разговарање о 

својој породици. Компарација придева и 

прилога. Промена глагола прве и друге 

врсте.Главни чланови реченице. 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима, да  

представи своју породицу, моћи 

ће да правилно врши 

компарацију прилога и придева, 

Усмено и писмено. 
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Именице pluralia tantum. да врши промену глагола по 

лицима и броју, да препозна 

именице  pluralia tantum, да 

издвоји субјекат и предикат у 

реченици. 

3. Природа. 15 Читање и превод текста из трећег 

модула. Разговор о природи, 

животињама. Промена именица кроз 

падеже. Одричне заменице.Именице 

женског рода на меки сугласник. 

Именице мушког и средњег рода на –ья. 

Именице мушког рода на –онок/ -енок. 

Ученик ће бити у стању да 

користи нове речи, да разговара о 

природи и животињама. У стању 

је да промени именице кроз 

падеже. 

Усмено и писмено 

4. Счастливого пути! 15 Читање и превод текста из четвртог 

модула, разговор о путовању, хотелима и 

административним јединицама. Глаголи 

идти-ходить, ехать – ездить, плыть – 

плавать, предлози разве и неужели. 

Глаголи са префиксима при-, у-, в-, вы-. 

Субјекатско-предикатски односи. 

Начински односи. Објекатски односи. 

Временски односи. Узрочни односи. 

Атрибутивни односи. 

Ученик ће бити у стању да 

користи 

 нове речи, да разговара о свему  

што чини путовање. Правилно  

употребљава глаголе кретања  

и предлоге разве и неужели. 

Познаје и користи реченичне 

 моделе (односе). 

Усмено и писмено 

 

 

 

 

 

5. Человек без народу . что 

дерево без плоду. 

13 Читање и превод текста из четвртог 

модула. Разговор о прошлости. 

Деклинација бројева. Прилози за начин. 

Промена именица на –ий, -ия, -ие. 

Именице за означавање становника 

других земаља. Управни и неуправни 

говор 

Ученик ће бити у стањеу да              

Усмено и писмено 

користи нове речи, да разговара  

 о прошлости. Може да деклинује  

бројеве, да се користи прилозима  

 за начин, да мења именице кроз  

падеже. Зна да именује 

становнике 

 других земаља. 

Користи управни и неуправни 

говор. Користи управни и 

неуправни 

говор. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Личне и присвојне заменице; предлози в и на; компарација; падежи; глаголи; реченични односи;  

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.88/17 и 27/18 ) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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. Смелость города берет 15 Читање и превод текста из првог 

модула.Обнављање главних 

чланова реченице. 

Најфреквентнији предлози- у, 

около, вокруг, в, на. Дужи и краћи 

облици придева. Реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Ученик ће бити у стању да чита и 

преводи текст, да се користи речима 

које су му до тада биле непознате, 

подсетиће се главних чланова 

реченице. У стању је да правилно 

користи најфреквентније предлоге. 

Разликује и користи дуже и краће 

облике придева. Познаје реченице са 

кратким придевским обликом у 

предикату. 

Усмено и писмено 

2. В гостях хорошо, а дома 

лучше 

24 Читање и превод текста другог 

модула. Обнављње личних и 

присвојних заменица. Упознавање 

са речима које се користе у 

описивању стана или куће. 

Реченице са објектом у 

инфинитиву. Императив. Генитив 

једнине на –у. 

Ученик се користи новим речима. У 

стању је да  опише детаљно свој стан 

или кућу. Познаје реченице са 

објектом у инфинитиву. Користи се 

императивом, мења глаголе у писању 

и говорењу. Усвојио је знање о 

генитиву једнине именица на –у. 

Усмено и писмено. 
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3. Счастливого пути 7 Читање и превод текста. Редни 

бројеви. Опште заменице. 

Реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Ученик је усвојио нове речи, познаје 

редне бројеве, опште заменице и 

реченице са одредбом израженом 

зависним падежом. 

Усмено и писмено. 

4. От Урала до Тихого 

океана  

9 Читање и превод текста. Прошло 

време глагола од инфинитива на 

сугласник. Одричне заменице. 

Неодређене заменице. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи, да направи и  

користи прошло време.  

Усвојио је знање о одричним  

и неодређеним заменицама. 

Усмено и писмено 

 

 

5. Мороз и солнце-день 

чудесный 

9 Читање и превод текта. Глаголи 

кретања са префиксима в-, вы-, у-, 

при-. Синоними, антоними, 

хомоними. Глаголски прилози-

препознавање. Реченице са 

глаголским прилозима. 

Ученик је у стању да користи 

нове речи,усвојио је 

знање о глаголима кретања, 

о синонимима, хомонимима  

и антонимима. Користи  

глаголске прилоге. 

Усмено и писмено 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Реченице; опште, неодређене, одричне заменице; глагосли прилози; редни бројеви; синоними, антоними, хомоними; придеви;  

Корелација са другим предметима: 

Српски језик 
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/2018) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

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. Антополошка 

мерења  

 

9 

 

 

• Унапређивање и очување здравља; 

• Утицај на правилно држање тела 

(превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних за самостални рад на 

њима;  

 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике положаја 

тела, покрета и кретања у професији за коју 

се школује и уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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2.  

Атлетика  

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику дисциплина 

из атлетике и гимнастике (вежби на 

справама и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре као и вежбе 

из осталих програмом предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка  

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, вештина, 

техника и навика предвиђених 

програмом за базичне спортске 

гране. 

• Повезивање моторичких задатака у 

целине, али без стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у организовани 

систем припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања важно, 

да активно учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен програм 

физичке и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

16 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања важно, 

да активно учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен програм 

физичке и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

5.  

Одбојка  

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, вештина, 

техника и навика предвиђених 

програмом за базичне спортске 

гране. 

• Повезивање моторичких задатака у 

целине, али без стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

• Увођење ученика у организовани 

систем припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања важно, 

да активно учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен програм 

физичке и спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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6.  

Атлетика  

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и бави 

се спортом, што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

7.  

Антрополошк

а мерења  

 

9 
• Унапређивање и очување здравља; 

• Утицај на правилно држање тела 

(превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних за самостални рад на 

њима;  

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за развој 

и усавршавање моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, одбојка, атлетика  

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура  
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/2018) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења   

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 
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теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика  

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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одређен програм физичке и 

спортске активности; 

 

5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 

• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика  

 

5 

• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења  

 

9 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 
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тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес  

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/2018) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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, усавршава њу 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, з а коју показују посебан 

интерес; 

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

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења   

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни 

карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији 

за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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 вежбе обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

2.  

Атлетика  

 

5 

• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка  

 

10 

• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 

• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Кошарка  

 

6 

• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише 

правила спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика  

 

5 

• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за бављењем 

физичким активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна 

нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан 

је у својим активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

8.  

Антрополошка мерења  

 

9 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

• Именује  

моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 
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теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

моторичких способности из: 

вежби обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес  

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика , Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура  
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Математика  

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17)  

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Развијање логичког и апстрактног мишљења  

-Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко -логичког језика  

-Развијање способности одређивања и процене квантитативних фвеличина и њиховог односа  

-Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи итрабсформације  

-Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена  

-Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и способности за самостални и групни 

рад 

-Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно коришћење стручне л итературе 

-Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења  

-Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва  

-Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у  процесу рада и свакодневном животу 

 

 

 

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. 

Реални 

бројеви 

9 -Проширивање знања 

о скупу реалних 

бројева  

-разликује основне подскупове скупа реалних бројева(N, 

Z, Q, I) и уочава релације 

 
-одреди НЗД и НЗС природних бројева  

-обавља рачунске операције у скупу рационалних 

бројева  

-израчуна вредност једноставног рационалног бројевног 

израза поштујући приоритет 

-одреди апсолутну вредност реалног броја и графички 

интерпретира на бројевној оси 

-заокружи број на одређени број децимала  

-одреди апсолутну и релативну грешку  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

  -теоријска настава (70 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у учионици или 

кабинету за математику 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и критеријум 

оцењивања  

- неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика  

-подстицати ученике на размишљање и самостално 

закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе рада, како 

би се подстакла активност ученика  

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду  

-упућивати ученике на претраживање различитих 

извора и примену савремених технологија  

 

2. 

Пропорциона

лност 

13 -Проширивање знања 

о пропорцијама и 

процентном рачуну и 

њихова примена  

-израчуна неки део величине 

-одреди непознате чланове просте пропорције 

-прошири или скрати размеру и примени је у решавању 

проблема поделе 

-препозна директну или обрнуту пропорционалност две 

величине, да је примени у решавању једноставних 

проблема и прикаже графички 

-решава проблем који се односи на мешање две 

компоненте 

-одреди непознату главницу, процент или процентни 

износ 

3. Рацион

ални 

алгебар

ски 

изрази 

14 -Стицање основнох 

знања о полиномима 

и рационалним 

алгебарским 

изразима  

-сабира, одузима и множи полиноме 

-примени дистрибутивни закон множења према 

сабирању и формуле за квадрат бинома и разлику 

квадрата, збир и разлику кубова при трансформацији 

полинома  

-растави полином на чиниоце 

-одреди НЗД и НЗС полинома  

-трансформише једноставнији рационални алгебарски 

израз 



 

1437 
 

4. 

Геомет

рија 

12 Проширивање знања 

из геометрије 

-разликује основне и изведене геометријске појмове 

-разликује међусобни однос углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, комплементни, суплементни) 

-наведе везе између углова са паралелним (или 

нормалним крацима) 

-наведе релације везане за унутрашње и спољашње 

углове троугла  

-примени везе између углова са паралелним (или 

нормалним крацима) и релације везане за унутршње и 

спољашње углове троугла на израчунавање непознатог 

угла у једноставнијим задацима  

-дефинише појам симетрала угла и конструише 

симетралу згла  

-конструише центар уписане кружнице у троугао  

-конструише висину троугла  

дефинише појам тежишна дуж троугла и наведе својство 

тежишта  

-дефинише појам средња линија троугла и наведе њено 

својство 

-наведе основне релације у једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

-разликује врсте четвороуглова и њихове особине 

-наведе ставове о паралелограму и уме да их примени 

-наведе особине специјалних паралелограма 

-формулише Талесову теорему и примени је на поделу 

дужи на n једнаких делова  

-Реални бројеви: садржаје о грешкама повезати са 

стручним предметима, израчунавати апсолутну и 

релативну грешку конкретних мерења  

-Пропорционалност: користити што више 

конкретних примера из живота и струке нпр. код 

планова и географских карата, рецептура за одређене 

прехрамбене произбоде, рачун мешања користи за 

одређивање количине компонената у прехрамбеним 

производима  

-Линеарне једначине и неједначине: 

истаћи повезаност између аналитичког и графичког 

приказа функције. Садржаје повезати са 

одговарајућим садржајима физике, хемије и 

практичне наставе 

5. Линеар

не 

једначи

не и 

неједна

чине 

14 Усвајање појмова и 

решавање линеарних 

једначина и 

неједначина, система 

линеарних једначина 

и графички приказ 

линеарне функције 

-дефинише појам линеарне једначине 

-реши линеарну једначину 

-примени линеарну једначину на решавање проблема  

-решава једначине које се своде на линеарне једначине  

-дефинише појам линеарне једначине 

-прикаже аналитички, табеларно и графички линеарну 

функцију 

-реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп 

решења  

-реши систем линеарних једначина са две непознате  

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз:  

1. усмену проверу знања  

2. писмену проверу знања  

3. тестове знања  

-Оквирни број часова по темама 

● Реални бројеви 9 часова 

● Пропорционалност 13 часова 

● Рационални алгебарски изрази 14 часова 

● Геометрија 12 часова 

● Линеарне једначине и неједначине 14 часова 

У току школске године предвиђена су 4 писмена 

задатка (по 2 у полугодишту). За реализацију 

писмених задатака са исправкама планирано је 8 

часова. 
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Математика  

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17)  

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

 

 

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.                                                         

Тригон

ометриј

а 

правоуг

лог 

троугла 

7 -Стицање знања из 

тригонометрије 

правоуглог троугла и 

примена  

-дефинише основне тригонометријске функције оштрог угла  

-израчуна основне тригонометријске функције оштрог угла 

правоуглог троугла када су дате две странице 

-конструише оштар угао ако је позната једна његова 

тригонометријска функција  

-наведе тригонометријске идентичности и примењујњ их у 

одређивању вредности тригонометријских функција на основу 

познавања само једне 

-наведе вредности тригонометријских функција 

карактеристичних углова ( од ) и да 

са калкулатора прочита вредности за остале оштре углове и 

обрнуто (одређује оштар угао ако је позната вредност 

тригонометријске функције) 

-примени елементе тригонометрије правоуглог троугла на 

решавање практичних проблема  

 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (68 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања  

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика  

-подстицати ученике на размишљање и 
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2. 

Степеновање 

и 

кореновање 

14 -Проширивање знања 

о степеновању и 

кореновању 

-наведе особине операција степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама једноставнијих израза  

-наведе особине операција кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних израза  

-наведе особине операција степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у трансформацијама једноставнијих 

израза  

-рационалише именилац разломка у једноставним случајевима  

-дефинише појам имагинарна јединица и комплекси број  

-сабира, одузима, множи и дели два комплексна броја  

 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика  

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду  

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија  

 

3. Функц

ија и 

график 

функци

је 

6 -Стицање основних 

знања о функцијама 

и читању графика 

функције 

-наведе примере функција  

-одреди знак, интервале монотоности, максимум и минимум на 

датом графику 

-прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из 

табеле, и одреди минимум или максимум и средњу вредност 

зависне величине 

-податке представљене у једном графичком облику представи у 

другом 
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4. 

Квадра

тна 

једначи

на и 

квадра

тна 

функци

ја 

16 -Стицање основних 

знања потребних за 

решавање 

квадратних 

једначина, 

скицирање и анализу 

графика квадратних 

функција  

-реши непотпуну квадратну једначину у скупу  R 

-наведе пример квадратне једначине која нема решења у скупу R 

-примени образац за решавање квадратне једначине 

-одреди природу решења квадратне једначине 

-растави квадратни трином  

-скицира и анализира график квадратне функције (да прочита 

нуле функције, максимум или минимум, где расте а где опада) 

-Тригонометрија правоуглог троугла: 

Садржаје повезивати са одговарајућим 

садржајима физике: нагиб стрме равни, 

разлагање сила (нормална компонента код 

силе трења или компонента силе у правцу 

кретања тела...), величина сенке... Треба 

инсистирати на употреби калкулатора, као 

помоћног средства при решавању проблема 

применом тригонометрије 

-Степеновање и кореновање: Нагласити и 

даље важење особина степеновања при 

проширивању скупа из кога је изложилац. 

Оспособити ученика да помоћу калкулатора 

одреди вредност корена и степена датог 

броја. 

-Функција и график функције: Приликом 

обраде користити што више конкретних 

примера из живота и струке 

-Квадратна једначина и квадратна 

функција: Истаћи повезаност између 

аналитичког и графичког приказа квадратне 

функције. 

-Тела: Инсистирати на самосталном 

прављењу модела тела. Користити 

симулације пресека на рачунару. Садржаје 

повезати са стручним предметима и 

проблемима из свакодневног живота. 

 

5.                                       

Тела 

11 -Проширивање знања 

о телима  

-израчуна обим и површину фигура у равни (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

-разликује правилне полиедре 

-израчуна површину и запремину коцке и квадра  

-израчуна површину и запремину правилне шестоугаоне призме 

и ваљка  

-израчуна површину и запремину лопте 

-одреди површину једноставних равних пресека тела  

 

-Низови: Низове задавати како формулом, 

тако и својим члановима и рекурзивно и у 

сваком од случајева код ученика стварати 

представу о понашању низа  

 

 

-Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 
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6. 

Низови 

6 -Стицање основних 

знања о низовима  

-препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

-препозна аритметички низ, објасни шта су n и d и израчуна 

тражени члан низа  

-израчуна збир првих n чланова низа  

-препозна геометријски низ, објасни шта су n и q и израчуна 

тражени члан низа  

-израчуна збир првих n чланова геометријског низа  

4. усмену проверу знања  

5. писмену проверу знања  

6. тестове знања  

-Оквирни број часова по темама 

● Тригонометрија правоуглог троугла 

7 часова 

● Степеновање и кореновање 14 

часова 

● Функција и график функције 6 

часова 

● Квадратна једначина и квадратна 

функција 16 часова 

● Тела 11 часова 

● Низови 6 часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (по 2 у полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 



 

1443 
 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Математика  

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17)  

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

 

 

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.                                                                                                                                    

Аналит

ичка 

геометр

ија у 

равни 

16 -Стицање основних 

знања о правој и 

кругу 

-примени Гаусов алгоритам на решавање система линеарних 

једначина (3*3) 

-нацрта Декартов правоугли координатни систем и у њему 

представи тачку 

-израчуна растојање између две тачке и обим троугла ако су дате 

координате његових темена  

-разликује општи облик једначине праве од експлицитног облика  

и преведе један запис у други 

-објасни положај праве у координатном систему у зависности од 

коефицијената k и n 

-одреди једначину праве одређену датом тачком и датим 

коефицијентом правца  

-одреди једначину праве одређену датим двема тачкама  

-примени услов паралелности две праве 

-израчуна растојање тачке од праве 

-преведе општи облик једначине круга у експлицитни 

-одреди положај круга у Декартовом координатном систему и 

полупречник круга  

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

  -теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 

  - Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику  

Препоруке за реализацију наставе 

 

- образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања  

- неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика  

-подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност 

ученика  

 

-инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду  

-упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија  

-Аналитичка геометрија у равни: 

Гаусов алгоритам применити само на 

конкретне примере. Истаћи да је аналитичка 
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2. 

                       

Елементи 

финансијске 

математике 

6 -Стицање основних 

знања из елемената 

финансијске 

математике 

-примени каматни рачун од сто (време дато у годинама, 

месецима или данима) 

-примени каматни рачун више сто и ниже сто  

-објасни појам менице и на који начин се употребљава  

-примењује прост каматни рачун на обрачунавање камате код 

штедних улога и потрошачких кредита  

-покаже разлику између простог и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

геометрија на одређени начин спој алгебре и 

геометрије: приступ геометрији помоћу 

координата омогућава да се разни ликови 

(објекти) опишу алгебарским једначинама. 

-Елементи финансијске математике: 

Користити што више конкретних примера из 

живота. 

Оцењивање: 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу знања  

2. писмену проверу знања  

3. тестове знања  

Оквирни број часова по темама: 

● Аналитичка геометрија у равни 16 

часова 

● Елементи финансијске математике 6 

часова 

У току школске године предвиђена су 4 

писмена задатка (2 по полугодишту). За 

реализацију писмених задатака са 

исправкама планирано је 8 часова. 

 

 

 

Корелација са другим предметима: 

-Физка  

-Хемија  

-Операције и мерења у пекарству 

-Тржиште и промет пекарских производа  

-Предузетништво 
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив  предмета: Рачунарство и информатика  

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветнигласник“, бр. 27/2018) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи  циљеви и задаци: 

- Стицање знања,  вештина и формирање вредносних ставова  информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштв у 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова  

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ћебити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

образовнихстандарда, исхода, 

циљева  учења  

1. Основе рачунарске 

технике 

 

12 Оспособљавање ученика 

за коришћење основних 

могућности рачунарског 

система  

класификује фазе историјског развоја  рачунара  

наведе примере употребе РС у свакодневном 

животу  дефинише појмове  хардвера и софтвера  

објасни Фон Нојманов  модел  рачунара 

разликује јединице замеру количине података   

разликује  основне  компоненте  рачунара  

разликује  факторе који утичу на  перформансе  

рачунара 

разликује  врсте  софтвера  

дефинише  оперативни  систем (ОС) и наводи  

његове  главне  функције 

подешава   радно  окружење ОС  

хијерархијски  организује  фасцикле и управља   

фасциклама и датотекама  

разликује  типове  датотека  

користи  текст  едитор  оперативног  система   црта   

помоћу програма   за   цртање у оквиру ОС  

инсталира   нови  софтвер  компресује и 

декомпресује  датотеке и фасцикле  обезбеђује  

заштиту рачунара од штетног софтвера  

инсталира  периферне уређаје 

наводи  примере и предности  умрежавања   

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености исхода  

Тестове практичних вештина  
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рачунара  манипулише  дељивим  ресурсима у 

локалној  мрежи 

управља   штампањем  докумената  

примењује  здравственe и сигурноснe  мерe  

заштите  при  коришћењу  рачунара 

објасни утицај коришћења  рачунара на  животну 

средину 

примењује и поштује законскa  решења у вези  са  

ауторским  правима и заштитом  података 

2. 
Обрада текста 
 

16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмима за 

обраду текста  

подешава  радно окружење програма  за  обраду 

текста   управља  текстуалним  документима и чува  

их у различитим  верзијама  креира и уређује  

текстуалне  документе 

креира и уређује  табеле уметне објекте у текст и 

модификује их  направи циркуларна  писма  

подешава  параметре изгледа  странице  текстуалног  

документа  

проналази и исправља   правописне и словне  

грешке  помоћу  алата   уграђених у програм  за   

обраду  текста.  

прегледа и штампа   текстуални  документ.  

3. Табеларни прорачуни 16 Оспособљавање ученика 

за рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

подешава  радно окружење програма  за  табеларне 

прорачуне управља   табеларним  документима и 

чува  их у различитим  верзијама  

уноси  податке  различитих  типова – појединачно и 

аутоматски измени садржаје ћелија  сортира и 

поставља  филтере 

манипулише  врстама и колонама  

организује  радне  листове 

уноси  формуле у ћелије 

форматира    ћелије  бира, обликује и модификује  

графиконе 

подешава   изглед странице за  штампање табеларног  

документа  

исправља   грешке у формулама и тексту 

прегледа и штампа   табеларни  документ 

 

4. Слајд - презентације 

 

12 Оспособљавање ученика 

за израду слајд – 

презентација и њихово 

презентовање 

подешава   радно окружење програма  за  израду 

слајд – презентације 

управља  слајд – презентацијама и чува  их у 

различитим  форматима и верзијама  

додаје и премешта   слајдове 

припреми  презентацију у складу са   правилима и 

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

Праћење остварености исхода  

Тестове практичних вештина  
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смерницама   за   израду  презентације 

користи  различите  организације  слајда 

уноси и форматира   текст  на   слајду 

додаје  објекте  на   слајд 

уноси  белешке  уз  слајд 

подешава   позадину  слајда  

користи и модификује  готове  дизајн – теме 

додаје и подешава   анимационе  ефекте  објектима  

бира и подешава   прелазе  између  слајдова  

израђује  интерактивне  слајд  презентације 

разликује  врсте  погледа   на    презентацију 

припрема   за   штампу и штампа   презентацију 

подешава   презентацију  за  јавно приказивање;  

припрема  презентације за  приказивање са  другог 

рачунара 

излаже слајд-презентацију 

 

5. Интернет и електронска 

комуникација  

14 Оспособљавање ученика 

за коришћење Интернета 

и електронску 

комуникацију 

објасни појам и структуру Интернета  

разликује начине повезивања  рачунара са 

Интернетом 

разликује Интернет – сервисе 

објасни појмове  хипертекста и WWW  

користи садржаје са  веба (WWW – сервиса)  

проналази садржаје на  вебу помоћу претраживача  

процењује садржаје са  веба  на  критички начин 

преузима   садржаје са   веба  

комуницира   путем  електронске  поште 

разликује  предности и недостатке електронске  

комуникације 

користи  разноврсне    Интернет – сервисе 

попуњава и шаље  веб – базиране  обрасце 

објашњава   појам електронског  пословања  

примени  сервис „у облаку“  

објашњава   могуће  злоупотребе  Интернета  

примењује  безбедносне  мере  приликом  

коришћења   Интернета  

примењује  правила   лепог  понашања   на   режи 

поштује  ауторска   права  за   садржаје  преузете  са   

мреже 

Корелација са другим предметима: Сви предмети 
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Образовни профил: Цвећар, вртлар 

Назив предмета: Екологија и заштита животне средине 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/2018) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

• Схватање односа човека и животне средине;  

• Разумевање структуре екосистема и биосфере;  

• Схватање концепта одрживог развоја; 

• Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине  и њиховим утицајима на здравље човека. 

 

 

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. Основни појмови 

екологије 

5 - Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

екологије 

- Схватање структуре 

екосистема/биосфере и 

процеса који се у њима 

одвијају 

- Разумевање значаја 

биодиверзитета за 

опстанак живота на Земљи 

2.БИ.1.4.1. Познаје основне еколошке 

појмове и разуме њихово значење 

(животна средина, станиште-биотоп, 

животна заједница -биоценоза, 

популација, еколошка ниша, еко-

систем, биодиверзитет, биосфера). 

2.БИ.1.4.2. Познаје основне законитости 

и принципе у екологији и ослањајући се 

на те принципе уме да објасни основне 

процесе у еко-систему. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин 

поједини фактори неживе и живе 

природе утичу на организме 

(механизми дејства абиотичких и 

биотичких фактора).  

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 
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2. Животна средина и 

одрживи развој 

17 - Упознавање са изворима и 

врстама загађивања 

животне средине 

- Разумевање концепта 

одрживог развоја   

- Разумевање значаја 

различитих облика 

заштите и унапређивања 

животне средине 

- Развијање свести о 

последицама глобалних 

климатских промена  

2.БИ.1.4.3. Схвата значај 

биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту природе и 

биодиверзитета. 

 2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје људског 

деловања на животну средину, основне 

мере заштите животне средине и разуме 

значај тих мера. 

2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу 

одрживог развоја и критички анализира 

ситуације у којима постоје конфликти 

интереса између потребе економско-

технолошког развоја и заштите природе 

и животне средине. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

3. Еколошка култура  10 - Упознавање са начинима и 

значајем одржавања личне 

хигијене и хигијене 

животног и радног 

простора  

- Схватање значаја 

правилне употребе 

производа  

- Разумевање различитих 

утицаја на здравље  човека  

2.БИ.2.4.4. Зна механизме штетног 

дејства загађујућих материја на 

медијуме животне средине, последице 

загађивања по живи свет, као и мере за 

њихово отклањање. 

2.БИ.3.4.3. Разуме и критички 

анализира конфликт између потреба 

економско-технолошког развоја 

људских заједница и потреба очувања 

природе и биодиверзитета. 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

Кључни појмови садржаја: 

Еколошки фактори, популација, биодиверзитет, биосфера, ланци исхране, кружење материје, хигијена, здравље  

Корелација са другим предметима: 

Стручни предмети 
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Образовнипрофил: Цвећар - вртлар 

Називпредмета: Географија  

Разред: Први 

Правилник о наставномплану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветнигласник“, бр.9/2018) 

 Теоријсканастава: Вежбе: Настава у блоку: Практичнанастава: Укупно: 

Годишњифондчасова: 32 0 0 0 32 

Недељнифондчасова: 1 0 0 0 

Општициљеви и задаци: 

⚫ Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних н друштвених наука;  

⚫ Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и Југоисточној Европи; 

⚫ Стицање нових и продубљених знања о природи Србије и њеном утицају на живот и привредне делатности људи;  

⚫ Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва;  

⚫ Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;  

⚫ Развијања способности учења истраживања и критичког мишљења, 

⚫ Стицање знања о савременим друштвено-географским токовима у светској привреди и њеним фундаменталним везама са  

становништвом и природном  средином. 

⚫ Стицање знања о савременим друштвено-географским карактеристикама Србије; 

⚫ Стварање реалне слике о Србији и њеном положају у глобалним интеграцијским процесима;  

⚫ Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитет а у  

мултиетничкој, мултикултуралној и мултијезичком свету 

⚫ Оспособљавање ученика да користе писане, графичке и ликовне изворе информација, да их анализирају и примењују у процесу учења  и  

истраживања; 

⚫ Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштитиживотнесредине. 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

модула 

 

 

Бр.часова  

 

Специфичнициљеви и 

задаци 

(циљевимодула) 

ИСХОДИ 

Позавршеткутемеученикћебити у стањуда:  

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИобразов

нихстандарда, исхода, 

циљеваучења  

1. Увод 2 Стицање знања о 

предмету проучавања. 

подели, значају и 

месту географијеу 

систему наука  

Уочавање и схватање 

корелативних односа  

између географије и 

- дефинише предмет  

изучавања, значај, развој и местогеографије у  

систему наука  

- разликује природне и  

друштвене елементе  географскогпростора и  

схвата њиховеузајамне  узрочно-последичне везе 

и односе. 

      - одреди место  географијеу систему  наука. 

Вредновање остварености  

исхода вршити кроз: 

        1 праћење остварености  

исхода  

        2.тестови знања  

3.усмена провера  
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других природних и 

друштвених наука  

       - препозна значај и практичну примену 

географских сазнања  

2. Савремене компоненте 

географског положаја  

Србије 

3 Проширивање знања о 

положају, месту и 

улози Србије на  

Балканском 

полуострву и 

Југоисточној Европи 

Уочавњем општих 

географских 

карактеристика. 

Сагледати сложене 

друштвено - 

економске процесе и 

промене у 

југоисточној Европи 

на Балканском полуо 

стрву и у нашој 

држави. 

- дефинише појам и функције државних граница 

разумедржавноуређење Србије и познаје државна 

обележја  грб,застава, химна. 

- лоцира на карти положај и всличину територије 

Србије узкратак опис битних карактеристнка 

граница са суседнимземљама  

-  дефинише појам Југоисточна Европа , лоцира 

на картиБалканско полуострво и идентификује 

његове општегеографске карактеристике: 

физичке, културне и демографске 

-  анализира промене на политичкој карти 

Батканског полуострва: настанак и распад 

Југославије, стварање новихдржава и облици 

њихове сарадње 

-  дефинише појам географски положај и наведе 

његову поделу 

-  одреди укупан географски положај Србије 

(повољан,неповољан), анализом својстава 

чиниоца који га формирају:апсолутни и 

релативни положајдискутује, коришћењем карте, 

о предностима и недостацимагеографског 

положаја Србије 

 

3. Природни  ресурси 

Србије и њихов 

економско-географски  

значај 

4  

Стицање нових и  

продубљених знања о  

природи Србије и њеном  

утицају на живот и  

привредне делатности 

људи 

Сагледавање физичко-  

геограскихкомпонената  

простора Србије и  

разумевање њиховог 

значаја  

за живот људи и 

могућности  

развоја привреде 

 

• одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла значајних за појаву руда и 

минерала  

• лоцира у оквиру геотектонске структуре 

Србије, велике нелине; Српско-макелонска 

маса, Карпато-балканиди, Унутрашњи 

динариди, Централни динариди иПанонска 

депресија и објасни њихов постанак 

(деловање унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине рељефа 

Србије: Панонски басен и Планинска област 

• кратко опише постанак Панонског басена 

одвоји Панонску Србију: Панонску низију и 

јужни обод Панонскогбасенаса прегледом 

главних елемената рељефа  

• одреди Планинску област и направи 
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картографски преглед громадних, карпатско-

балканских. динарских планина и већих 

котлина  

• објасни елементе и факторе климе. разликује 

климатске типове у Србији и њихове одлике 

• направи преглед водног богатсгва Србије: 

одреди на карти развођа сливова, лоцира 

транзитне и домицилне реке, објасни 

постанак, поделу и значај језера и 

термоминералних вода  

• закључује о економском значају вода: 

снабдевање насеља, наводњавање тла, за 

производњу хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

• дискутује о загађивачима, последицама и 

мерама заштите 

• дефинише појам земљиште (тло), одреди 

типове тла на простору Србије, њихов састав 

и карактер 

• познаје утииај физичко-географских фактора 

на формирање типова вегетације и 

разноврсност животињског света панонске и 

планинске области Србије 

• дефинише: појам природна средина. предмет 

проучавања заштите природе, значај заштите 

и унапређивања природе 

• наведе елементе природне средине, загађиваче 

воде, ваздуха, земљишта; последице 

загађивања и мере заштите. 

• препозна појаве штетне по равоје природног  и 

културног окружење и способност да 

активноучествујеу њиховој заштити, обнови и 

унапређивању, 

• дефинише : парк природе, предео изузетних 

одлика. резерват природе, споменик природе 

и природне реткости. 

• Разликује заштиђена природна добра у 

Србији:Голија,Фрушка гора, Ћердап, Тара и 

др. 

4. Становништво и насеља 

Србије  

6 Проширивање знања о  

демографском развоју и  

распореду становништва 

у  

• опише антропогсографека обележја и 

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и 
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Србији. 

Уочавње демографских  

проблема и могућности  

њиховог превазилажења 

за  

свеукуппи друштвено-  

економски развитак 

наше  

земље. 

Формирање свести о  

неговању националног и  

културног идентитета. 

територијални  

размештај становништва у Србији 

• укаже на промену броја становника Србије и 

наведе  

• факторе који условљавају промене 

становништва. 

• уз помоћ графичких метода анализира 

основне  

демографске одлике; да их објашњава, 

врши предвиђања  

и изводи закључке. 

• дефинише појмове: наталитет, морталитет и 

природни  

прираштај. 

• дефинише појам миграције и разликује 

типове и видове  

миграција  

• објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка,  

економска, социјална, национална) 

• разликује појмове: националног, етничког и 

културног идентитета  

• изгради став о једнаким правима људи без 

обзира на  

• расну, националну, верску и другу 

припадност. 

• објасни демографске проблеме и 

популациону политику у  

Србији и  дефинише појам днјаспоре 

• лоцира подручја на којима живи српско 

становништво у 

непосредном и ширем окружењу 

(Мађарска, Румунија,  

Македонија,Албанија, Црна Гора,Босна и 

Херпеговина,  

Хрватска и Словеннја) 

• разликује оазну, компактну и појединачну 

насељеност  

српског становништва у подручјима 

непосредног и  

ширег окружења  

• објасни основне карктеристике 

становништва Републике  
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Српске 

• лоцира аутохтоне српске делове територије  

(северниделовиДалмације,Лика, Кордун, 

Банија,  

Славонија и Барања) 

• објасни радне миграције у евопске земље и 

именује  

државе и градове у којима има нашег 

становништва  

• објасни исељавање нашег становништва на 

ваневропске  

континенте 

• разликује фазе у исељавању Срба у 

прекоокеанске земље 

• именује државе и градове у којима живи 

наше  

становништво 

објасни однос и везе дијаспоре и Србнје 

   Проширивање знања о 

насељима и 

факторима њиховог 

развоја. 

Разумевање вредности 

сопственог културног 

наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама. 

Развијање свести о 

вредности и значају 

антропогених 

културних добара. 

Уочавање 

трансформације 

насеља и њихових 

мрежа и система. 

Проширивање знања о 

насељима и факторима њиховог развоја  

Разумевање вредноети 

сопственог културног 

наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама  

Развијање свести о 

вредности и значају 

аитропогеиих културних добара  

Уочавање 

трансформације 

насеља и њихових 

мрежа и система  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Привреда  Србије 2 Проширивање и  

продубљивање знања о  

привреди Србије и 

њеним  

основним 

карактеристикама. 

Сагледавање 

потенцијала и  

- Анализира утицај природних и друшевених 

чиниоца на условљеност развоја и 

размештаја привреде Србије и групише 

гране привреде по секторима  

- објасни како природни и друштвени 

факториутичу на развој и размештај 

пољопривреде Србије 

- дефинише гране пољопривреде у ужем 
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могућности Србије за 

њену  

конкурентност у 

светској  

привреди. 

смислу (земљорадња и сточарство) и ширем 

смислу (шумарство, лов и риболов), наведе 

значај пољопривреде 

- препозна основне функције шумарства, 

значај шума, факторе који их угрожавају и 

мере заштите 

- утврди значај лова и риболова  

- дефинише значај енергетике и рударства; 

наведе енергетске ресурсе и минералне 

сировине и направи њихов картографски 

преглед на територији Србије 

- објасни појмове: индустрија и 

индустријализације, одрживи развој и 

наведе факторе развоја и размештаја. 

поделу индустрије и њен значај 

- анализирау тицај природних и друштвених 

фактора на развој саобраћаја, кратко опише 

врсте саобраћаја и њихов значај 

- направи каргографски преглед главних 

друмских и железннчких права у Србији, 

пловних река н канала. већих лука и 

аеродрома  

- дефинише појмове: трговина, трговински и 

платни биланс и одреди значај трговине 

-анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој туризма, дефиншие и наведе 

поделу туризма  

6. Регионалне  целине 

Србије 

9 

Стицање и 

проширивање 

географских знања о 

регионалним 

целинама Србије и 

сагледавање њихових 

специфичности. 

I. дефинише појам регије и направи 

картографски преглед 

регионалних целинаСрбије 

2. лоцира на карти Србије границе Војводине и 

њених 

предеоних целина и препозна њене 

природне и  

друштвене 

одлике 

3. потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља инаведе њихове природне и 

друштвене одпике 

4. препозна на карти Србије границе Западне 

Србије и  

опишењене природне и друштвене одлике 

5. идентификује на карти Србије Старовлашко-  
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рашку висију узанализу њених природних и 

друштвених одлика  

6, лоцира на карти Србије границе Источне 

Србије и наведе 

њене природне и друштвене одлике 

7. препозна на карти Србије границе Јужног 

Поморавља и 

препозна његове природне и друштвене 

одлике 

8. потврди на карти Србије границе Косова и 

Метохије и 

дискутује о његовим природним и друштвеним  

одликама  

7. Србија и савремени 

процеси у Европи и 

свету 

6 

 

дефинише појмове: процес интеграције, 

демократска регионализација, глобализација 

објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној Европи и познаје мирољубиву 

политику Србије у међународном оквиру оквиру 

на Балкану 

Опише историјат развоја, неведе циљеве, 

дефинише проблеме унутар Уније 

Објасни услове које Србија треба да испуни да 

би постала равноправна чланица заједнице 

опише историјат разбоја УН, наведе циљеве и 

структуру организације и образложи 

приврженост Србије УН 

Дефинише појам глобализације и разликује 

политичке, територијалне,економске, културне 

и друге видовеглобализације 

  

Кључни појмови садржаја: 

Србија, природни ресурси, популациона политика, национални идентитет, глобализација  

 

Корелација са другим предметима: 

⚫ Српски језик и књнжевност 

⚫ Историја  

⚫ Стручни предмети у зависности од образовног профила  

⚫ Грађанско васпитање 

⚫ Верска настава  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Хемија 

Разред: први 

Правилник o плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривред а, производња и прерада хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/2018) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 - - - 64 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

- Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  

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

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

- Развој хемијске функционалне писмености; 

- Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду;  

- Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану сврху;  

- Развој способности за са сагледавање потенцијалних разлика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у свакодневном животу и 

професионалном раду; 

- Развој одговорног става према коришћењу суспстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  

- Развој комуникативности и спремности за са радњу и тимски рад; 

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

- Развој свести о сопственом знању и потреби за даљем професионалном напредовању;   

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часо

ва  

 

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. Структура супстанце 10 - Разумевање 

корпускуларног концепта 

грађе супстанци 

- Разумевање односа између 

структуре супстанци и 

њихових својстава  

- Разумевање утицаја 

међумолекулских сила на 

физичка својства супстанци 

- објасни електронеутралност атома 

- разуме појам изотопа и примену изотопа  

- разликује атом од јона  

- објасни настајање хемијских веза  

- разуме да својства хемијских једињења зависе од 

типа хемијске везе 

- разуме појам релативне атомске масе и релативне 

молекулске масе 

- разуме појам количине супстанце и повезаност 

количине супстанце са масом супстанце 

- зна квантитативно значење симбола и формула  

 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања  

- писана провера знања  
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2. Дисперзни системи 10 - Разумевање 

корпускуларног концепта 

преко односа компоненти у 

дисперзном систему 

- Разумевање односа између 

квалитативног састава 

дисперзног система и 

његових својстава  

- Разумевање односа између 

квантитативног састава 

дисперзног система и 

његових својстава  

- Сагледавање значаја 

примене дисперзних 

система у свакодневном 

животу и професионалном 

раду 

- разуме да су дисперзни системи смеше више чистих 

супстанци 

- разликује дисперзну фазу и дисперзно средство  

- објасни појам хомогене смеше 

- објасни везу између величина чстица раствора и 

врсте раствора  

- зна појам и разуме примену аеросола, суспензија, 

емулзија и колоида  

- разуме утицај температуре на растворљивост 

супстанци 

- израчуна масени процентни садржај раствора 

- разуме појам количинске концентрације раствора  

  

 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања  

- писана провера знања  

 

3. Хемијске реакције 16 - Разумевање концепта 

одржања материје кроз 

принципе одржања масе и 

енергије 

- Разумевање 

корпускуларног концепта у 

процесу одигравања 

хемијских реакција  

- Развој способности 

комуникација у хемији 

- разуме да хемијска промена значи настајање нових 

супстанци, раскидањем постојећих и стварањем нових 

хемијских веза  

- разликује реакције синтезе и анализе 

- напише једначине за хемијске реакције 

- зна да су неке реакције егзотермне, а неке 

ендотермне у размени енергије са околином 

- зна факторе који утичу на брзину хемијске реакције 

- разликује коначне и равнотежне хемијске реакције 

- разуме значај хемијске равнотеже за процесе из 

свакодневног живота  

- објасни појам електролита  

- разуме појам јаких и слабих електролита  

- прикаже електролитичку дисоцијацију киселина, 

база и соли хемијским једначинама 

- разликује киселу, базну и неутралну средину на 

основу рН вредности раствора  

- објасни процес оксидоредукције као процес 

отпуштања и примања електрона  

- зна да одреди оксидационо и редукционо средство 

на основу хемијске једначине 

- разуме и објасни појам електролизе 

- разуме појам корозије 

- разуме и објасни поступке заштите од корозије 

 

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања  

- писана провера знања  
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4. Хемија елемената и 

једињења  

24 - Разумевање односа 

структуре супстанци и 

њихових својстава  

- Сагледавање значаја 

примене елемената и 

једињења у професионалном 

раду и свакодневном животу 

- Разумевање значаја и 

примене елемената, 

једињења и легура у 

техничко-технолошким 

процесима  

- разуме периодичну промену својстава елемената у 

ПСЕ 

- разуме стабилност атома племенитих гасова  

- разликује метале, неметале и металоиде 

- зна карактеристична својства оксида и хидроксида 

метала и неметала  

- зна основна својства воде (агрегатна стања, 

аномалија воде, снижење температуре мржњења 

водених раствора) 

- зна добијање Са(ОН)2 (гашеног креча) из СаО 

(негашеног креча) и његово добијање из СаСО3 

(кречњака) 

- зна својства анхидрованог и хидратисаног калцијум-

сулфата и разуме моделирање гипса отпуштањем и 

примањем воде у зависности од температуре 

- зна реакције силицијум(IV)-оксида са 

флуороводоничном киселином и натријум-

хидроксидом 

- зна општа својства прелазних метала и њихових 

важнијих једињења и њихову примену у струци 

- зна својства атома угљеника у органским 

молекулима  

- познаје класификацију органских једињења (према 

елементарном саставу, типу хемијских веза и 

функционалним групама) 

- зна да хемијска својства органских једињења зависе 

од структуре њихових молекула  

- зна хемијска својства органских једињења која имају 

примену у струци и свакодневном животу  

- познаје примену и значај пластичних маса за струку  

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања  

- писана провера знања  

 

5. Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине 

4 - Развој одговорног става 

према коришћењу 

супстанци у свакодневном 

животу и професионалном 

раду 

- Разумевање и просуђивање 

начина одлагања и 

уништавања хемијских 

загађивача животне средине 

- разуме и објасни штетно дејство неких супстанци на 

животну средину и здравље људи 

- зна најчешће изворе загађивања атмосфере, воде и 

тла  

- разуме и објасни значај пречишћавања  

- разуме значај правилног одлагања секундарних 

сировина  

- праћење остварености исхода 

- усмена провера знања  

- писана провера знања  

 

Кључни појмови садржаја: Структура супстанце, раствори, хемијске реакције, својства неорганских и органских једињења и хемијски аспекти загађивања жив отне 

средине 

Корелација са другим предметима: Математика , Заштита биља, Екологија и заштита животне средине 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Историја  

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.88/2017, 27/2018) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64     

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести. 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности. 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета. 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света.  

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности,развијање толеранције и културе аргументованог дијалога).  

 

 

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. Српска држава и 

државност 

32 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске државности. 

Препозна различите историјске 

садржаје(личности,догађаје,појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском одредницом. 

На почетку модула ученика упознати 

са циљевима и исходима наставе, 

планом рада и начина оцењивања. 

Облици наставе: Предмет се реализује 

кроз теоријску наставу. 

   Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске 

државе.  

Разликује периоде у којима је постојала, 

престала да постоји и поново настала 

српска држава. Наведе и упореди одлике 

српске дежавности. 

Место реализације наставе:Учионица 

или одговарајући кабинет. 

Оцењивање:  Вредновање 

оставарености исхода вршити кроз: 

праћење, тестове знања и усмено 

испитивање. 

   Уочавање улоге знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих 

идеја модерног доба и 

Уочи утицај европских револуционарних 

збивања на развој српске националне и 

државне идеје. Објасни узроке и 

последице српске револуције, 

ослободилачких ратова 1876.-1878, 
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њиховог утицаја на стварање 

српсдке државе. 

Балканских ратова и Великог рата. 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје и 

постоји српска држава. 

Уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе.  

Лоцира места најважнијих битака које су 

вођене током српске 

револуције,ослободилачких ратова, 

Балканских ратова и Великог рата. 

Опише улогу истакнутих личности у 

српској револуциј, развоју институција и 

формирању модерног политичког 

система. 

 

2. Српски народ у 

југословенској 

држави 

14 Проширивање знања о 

југословенској идеји и 

носиоцима идеје. 

Изведе закључак о значају уставности за 

развој модерног политичког система. 

 

   Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

југословенска држава. 

Проширивање знања о 

одликама југословенске 

државе. 

Образложи најважније мотиве и узроке 

стварања југословенске државе. 

Уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ. 

Идентификује одлике југословенске 

државности као монархије и као 

републике. 

Разликује особености друштвено-

политичких система. 

 

   Проширивање знања о 

положају српског народа у 

југословенској држави. 

Уочавање улоге знаменитих 

личности и сагледавање 

међународног положаја 

Југославије. 

Уочи и разуме међународни положај 

Југославије; образложи допринос 

антифашистичког покрета у Другом 

Светском рату; именује најзначајније 

личности. 

 

3. Достигнућа српске 

културе 

10 Разумевање појма српско-

културног простора. 

Развијање свести о 

вишевековном континуитету 

српске културе. 

Разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе.  

Објасни утицаје историјских збивања на 

културна кретања. 
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   Сагледавање српске културе 

као део европског културног 

наслеђа. 

Проширивање знања о 

највишим дометима и 

представницима српске 

културе. 

Опише одлике свакодневног живота 

Срба у различитим епохама. 

 

   Развијање свести о значају 

образовања за општи 

културни напредак. 

Упореди одлике српске културе 

различитих периода. 

 

   Уочавање промена у 

свакодневном животу код 

Срба кроз векове. 

Именује најважније личности заслужне 

за развој српске културе. 

. 

4. Српски народ и 

Србија у 

савременом свету 

8 Разумевање политичких и 

економских односа у 

савременом свету. 

Сагледавање међународног 

положаја Србије. 

Идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима. 

 

   Проширење знања о 

најзначајнијим међународним 

организацијама и чланству 

Србије у њима. 

Разуме место и улогу Србије у 

савременом свету.Утврди значај чланства 

Србије у међународним организацијама. 

 

   Проширивање знања о 

последицама научно-

технолошког развоја на живот 

савременог човека. 

Објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

• Српски језик и књижевност, 

• Географија, 

• Грађанско васпитање, 

• Верска настава. 
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Образовни профил: Цвећар вртлар 

Назив предмета: Ликовна култура  

Разред: Други 

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: 16 / / 16 32 

Недељни фонд часова: 1 / / 1 

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражава њу, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за истраживање идеја, ставова, порука и емоција традиционалним и савременим визуелним медијима, за успешну вербалну комуникацију, 

тимски рад, самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за самопроцену и презентацију свог рад а; 

- Развијање одговорности према очувању здравља и животне средине;  

- Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду;  

- Формирање позитивног става према очувању културног индетитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем жтампе и електронских медиа, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институци ја културе 

 

 

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. 

Цивилизације прошлости 

9 Упознавање са значајним 

споменицима културе; 

Формирање познатог става према 

очувању културног наслеђа  

Разликује најпознатије 

споменике прошлих 

цивилизација; 

Објасни значај очувања 

споменика културе 

Вредновање остварености 

исхода вржити кроз: 

-праћење остварености 

исхода  

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица  

2. 

Амбијент и простор 

6 Оспособљавање за естетско 

преобликовање елемената 

ентеријера и обликовање простора  

Опише утицај амбијената на 

расположење; понашање и 

радни учинак; 

Предложи неколико идеја за 

преобликовање елемената 

ентеријера ; 

Преобликује елементе 

ентеријера ; 

Уреди део школског простора  

Вредновање остварености 

исхода вржити кроз: 

-праћење остварености 

исхода  

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица  
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3. 

Уметност рециклирања  

5 Оспособљавање за креативно 

преоликовање материјала за 

рециклажу 

Објасни значај рециклирања ; 

Објасни како уметност 

доприноси очувању животне 

средине; 

Предложи неколико идејних 

решења за ликовно 

преобликовање материјала за 

рециклажу; 

Уради ликовни рад од 

материјала за рециклажу; 

Образложи извор мотиваи 

материјала 

Вредновање остварености 

исхода вржити кроз: 

-праћење остварености 

исхода  

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица  

4. 

Знаменити српски 

уметници 

7 Упознавање са знаменитим српским 

уметницима и разумевање значаја 

њихових дела  

Наведе неколико знаменитих 

српских умерника ; 

Објасни значај одабраног 

уметника ; 

Уради оригиналан визуелни 

приказ живота или дела 

одабраног уметника  

Вредновање остварености 

исхода вржити кроз: 

-праћење остварености 

исхода  

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица  

5. 

Колекционари, мецене и 

колекционари 

5 Сагледавање вредности и значаја 

уметничких дела из угла 

инвеститора  

Објасни улогу и значај ктитора , 

мецена и колекционара у 

историји уметности 

Препоручи културно-уметничке 

садржаје из штампе и са 

интернета  

Формира електронску или 

штампану збирку уметничких 

дела  

Образложи избор уметничких 

дела  

Вредновање остварености 

исхода вржити кроз: 

-праћење остварености 

исхода  

-активности на часу; 

Место реализације наставе 

-учионица  

Кључни појмови садржаја: 

Уметност, уметничка дела, технологиоја, ентеријер, рециклажа  

Корелација са другим предметима: 

Музичка култура  

Српски језик и књижевност 

Историја  

Биологија  

Физика  

Хемија  

Математика  

Рачунарство и информатика  
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Социологија са правима грађана  

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 / / / 32 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ предмета Социологија са правима грађана јесте да се ученици упознају и овладају са основним социолошким појмовима и пробл емима ;  

стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

 Задаци наставе су да ученици: 

-  стекну применљива функционална знања о друштвеним појавама;  

-  развију критички и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама;  

-  формирају аутономни вредносни систем; прошире општу културу;  

- развију активан однос према решавању друштвених проблема;  

-  да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада);  

-  да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;  

-  проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обу хваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд;  стекну општу представу о уређењу Републике Србије . 

 

 

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.  

Структура и 

организација 

друштва  

8  Упознавање са 

функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва. 

 

-  схвати структуру и организацију друштва  

-објасни улогу друштвених група с посебним 

освртом на брак и породицу 

-схвати друштвену поделу рада  

-објасни узроке друштвеног раслојавања 

-наведе друштвене установе и организације и 

направи разлику између њих 

-разликује особености сеоског и градског 

становништва  

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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2. Устав и правна 

држава  

 

4 Упознавање са Уставом 

Републике Србије, његовим 

историјским претечама и 

правосудним системом 

Републике Србије 

-схвати значај устава 

-разликује устав од закона  

-направи преглед развоја уставности и 

законитости 

-зна основне одредбе устава  

-разликује врсте судских поступака  

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

 

3.  

Држава и 

политика  

6 Упознавање са политиком 

као вештином управљања 

друштвом; оспособљавање 

за демократско мишљење;  

упознавање са 

функционисањем државних 

институција и органа власти 

с посебним освртом на 

локалну самоуправу 

-објасни појам, развој и облике суверености и 

демократије 

-опише улогу политике у друштву 

-зна државне симболе и елементе државности 

-разликује законодавну, судску и извршну власт 

-рзликује удружења грађана и политичке партије 

-схвати изборни поступак и конституисање 

скупштине и владе 

-разликује државне органе власти 

-разуме функционисање локалне самоуправе 

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

4. Људска права и 

слободе 

4 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о 

улози појединца у 

друштвеном и политичком 

животу 

-схвати људска права и слободе и свој положај у 

друштву 

-зна на који начин се штите права и слободе 

грађана  

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

5. Култура и 

друштво 

6 Развијање знања о 

културним тековинама  

-уочи разлику и сличности између културе и 

цивилизације 

-схвати настанак религије и религијског 

мишљења  

-идентификује монотеистичке религије и 

објасни специфичности хришћанства  

-разликује обичај и морал 

-схвати разлику између уметности, масовне 

културе, подкултуре, шунда и кича  

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

6. Друштвене 

промене и развој 

друштва  

 

4 Оспособљавање за живот у 

друштву изложеном сталним 

променама и изазовима које 

доноси развој савременог 

друштва; 

Стицање знања о 

хоризонталној и вертикалној  

покретљивости друштва. 

-идентификује друштвене промене 

-зна основне карактеристике хоризонталне и 

вертикалне друштвене покретљивости 

-препозна друштвени развој 

-формира став према савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва  

Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Устав, друштво,право,политика  

Корелација са другим предметима: 

Историја, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Основи биљне производње 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и прогрa му средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17; 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / 18  82 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

 

Стицање основних знања о педогенетским процесима; 

Стицање основних знања о саставу и особинама земљишта;  

Стицање основних знања о плодности земљишта;  

Стицање основних знања о анатомско-морфолошким особинама биљака; 

Стицање основних знања о физиологији биљака; 

Стицање основних знања о исхрани биљака; 

Стицање основних знања о ђубривима и ђубрењу. 

 

 

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. Земљиште 24 -Стицање знања о 

настанку, особинама 

и плодности 

земљишта  

- опише настанак и генезу земљишта; 

- наведе минеролошки састав земљишта; 

- наброји најважније особине глине; 

- опише земљишни раствор као чинилац 

плодности земљишта; 

- наброји физичке, хемијске, ваздушно- 

топлотне и механичке особине земљишта; 

- наброји елементе плодности земљишта; 

- навсде мерс за поправку плодности 

земљишта. 

-Усмена провера знања  

-Тест знања  

-Континуирано праћење достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција  

2. Исхрана биљака  30 -Стицање знања о 

анатомији и 

морфологији биљака  

 

-Наведе и опише биљна ткива                                      

-Наброји и опише вегетативне  биљне органе                                 

-Опише значај воде за биљке                                  

-Наброји органске материје воде у биљци      
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-Стицање знања о 

физиологији и 

исхрани биљака  

-Опише аутотрофни и хетеротрофни начин 

исхране                                

 -Опише процес фотосинтезе                         

 - Наброји чиниоце Фотосинтезе                             

- Опише процес транспирације биљака        

 -Опише улогу корена и листа у процесу 

усвајања воде и минералних материја                              

- Наброји и опише макро и микро елементе    

3. Ђубрива и ђубрење 28 (10+18) -Стицање знања о 

значају употребе 

различитих облика 

ђубрива  

 

   Теорија 

-наброји и опише органска ђубрива по врсти 

и пореклу; 

-објасни значај употребе органских ђубрива;  

-наведе особине  минералних ђубрива; 

-наведе поделу минералних ђубрива; 

-наведе разлоге коришћења ђубрива; 

-наведе начине ђубрења. 

 

   Настава у блоку 

- припрема. пакује и негује  стајњак; 

- припрема, пакује и негује компост; 

- складишти минерална   ђубрива. 

- примењује органска и минерална ђубрива. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Земљиште, исхрана биљака , ђубрива  

Корелација са другим предметима: 

Педологија, Расадничарска производња, Пољопривредна техника  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Цвећарство  

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. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / 24 192 280 

Недељни фонд часова: 2 / / 6 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о морфологији, размножавању, условима гајења и примени цветних врста отвореног простора  

- Стицање знања о морфологији, размножавању, условима гајења и примени цветних врста затвореног простора  

- Стицање знања о производњи и примени ружа  

- Оспособљавање за производњу цветних врста отвореног простора  

- Оспособљавање за производњу цветних врста затвореног простора  

- Оспособавање за производњу и примену ружа  

 

 

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. Једногодишње цвеће 72 

(18+54) 
• Стицање знања о појму, значају 

и примени једногодишњег 

цвећа  

• Стицање знања о 

једногодишњим цветним 

врстама  

• Оспособљавање ученика за 

производњу једногодишњег 

цвећа  

• Оспособљавање ученика за 

примену једногодишњег цвећа 

по налогу 

• Опише појам једногодишњег 

цвећа  

• Наброји и опише једногодишње 

цветне врсте  

• Наведе и опише начин 

размножавања једногодишњег 

цвећа  

• Наведе услове гајења 

једногодишњег цвећа  

• Наведе мере неге једногодишњих 

цветних врста  

• Сеје семе   једногодишњих 

цветних врста  

• Негује једногодишње цветне врсте 

до расађивања  

• Расађује једногодишње цветне 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада  
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врсте на стално место 

• Негује једногодишње цветне врсте 

на сталном месту 

• Сакупља семе једногодишњих 

цветних врста  

2. Двогодишње цвеће 24 

(6+18) 
• Стицање знања о појму, значају 

и примени двогодишњег цвећа  

• Стицање знања о двогодишњим 

цветним врстама  

• Оспособљавање ученика за 

производњу двогодишњег 

цвећа  

• Оспособљавање ученика за 

примену двогодишњег цвећа по 

налогу 

 

• Опише појам двогодишњег цвећа  

• Наброји и опише двогодишње 

цветне врсте  

• Наведе и опише начине 

размножавања двогодишњег цвећа  

• Наведе услове гајења 

двогодишњег цвећа  

• Наведе мере неге двогодишњих 

цветних врста  

• Расађује двогодишње врсте цвећа  

• Негује двогодишње цветне врсте 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада  

3. Перене (вишегодишње 

цвеће) 

88 

(16+48+24) 
• Стицање знања о појму, значају 

и примени перена  

• Стицање знања о перенским 

врстама  

• Оспособљавање ученика за 

размножавање и негу  перена  

• Оспособљавање ученика за 

примену вишегодишњег цвећа 

(перена) по налогу 

 

• Опише појам вишегодишњег 

цвећа (перена) 

• Наброји и опише вишегодишње 

цветне врсте  перене) 

• Наведе и опише генеративне и 

вегетативне начине размножавања 

вишегодишњег цвећа  

• Наведе услове гајења перена  

• Наведе мере неге вишегодишњих 

цветних врста (перена) 

• Сеје семе вишегодишњих цветних 

врста  

• Примењује вегетативне начине 

размножавања  

• Примењује мере неге перена  

• Сади перене на стално место 

• Примењује вегетативне начине 

размножавања перена  

• Примењује мере неге перена  

• Сади перене на стално место 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада  

4. Луковичасто цвеће 96 

(24+72) 
• Стицање знања о појму, значају 

и примени луковичастог и 

гомољастог цвећа  

• Стицање знања о луковичастим 

и гомољастим врстама  

• Опише појам луковичастог и 

гомољастог цвећа  

• Наброји и опише луковичасте и 

гомољасте цветне врсте 

• Опише садњу, вађење и чување 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  
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• Оспособљавање ученика за 

садњу, вађење и чување 

луковичастог цвећа  

• Оспособљавање ученика за 

примену  луковичастог и 

гомољастог цвећа по налогу 

луковица и гомоља  

• Наведе услове гајења  

луковичастог и гомољастог цвећа  

• Наведе и опише мере неге  

луковичастог и гомољастог цвећа  

• Опише методе поспешивања 

луковичастог цвећа  

• Сади луковице 

• Наклијава и сади гомоље 

• Примењује мере неге 

луковичастог и гомољастог цвећа  

• Вади, чисти, класира и припрема 

за чување луковица и гомоља  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада  

Кључни појмови садржаја: 

Цветне врсте, размножавање, услови гајења, примена цветних врста отвореног простора  

Корелација са другим предметима: 

Украсно биље, Расадничка производња, Подизање и нега зелених површина, Лековито и зачинско биље, Биологија  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Цвећарство  

Разред: Трећи  

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. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 96 / / / 96 

Недељни фонд часова: 3 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о морфологији, размножавању, условима гајења и примени цветних врста отвореног простора  

- Стицање знања о морфологији, размножавању, условима гајења и примени цветних врста затвореног простора  

- Стицање знања о производњи и примени ружа  

- Оспособљавање за производњу цветних врста отвореног простора  

- Оспособљавање за производњу цветних врста затвореног простора  

- Оспособавање за производњу и примену ружа  

 

 

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. Саксијско цвеће 36 • Стицање знања о појму, значају и 

примени цветнодекоративних 

саксијских врста цвећа  

• Стицање знања о цветнодекоративним 

саксијским врстама цвећа  

• Оспособљавање ученика за производњу 

цветнодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Оспособљавање ученика за примену 

цветнодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Стицање знања о појму, значају и 

примени лиснодекоративних саксијских 

• Наброји и опише цветнодекоративне 

саксијске врсте цвећа  

• Наведе и опише начин 

размножавања цветнодекоративних 

саксијских врста цвећа  

• Примењује начине размножавања   

цветнодекоративних саксијских 

врста цвећа  

• Примени мере неге  

цветнодекоративних саксијских 

врста цвећа  

• Пресади (прелончава)  

цветнодекоративне саксијске врсте 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  
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врста цвећа  

• Стицање знања о лиснодекоративним 

саксијским врстама цвећа  

• Оспособљавање ученика за производњу 

лиснодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Оспособљавање ученика за примену 

лиснодекоративних саксијских врста 

цвећа  

цвећа  

• Опише појам лиснодекоративних 

саксијских врста  

• Наброји и опише лиснодекоративне 

саксијске врсте 

• Наведе и опише начине 

размножавања лиснодекоративних 

саксијских врста  

• Примени начине размножавања   

лиснодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Примени мере неге  

лиснодекоративних саксијских врста  

• Пресади лиснодекоративне саксијске 

врсте цвећа  

2. Производња резаног 

цвета  

 

20 • Стицање знања о појму, значају и 

примени цвећа за резање 

• Стицање знања о цветним врстама за 

резање 

• Оспособљавање ученика за производњу 

цветних врста за резање у условима 

отвореног и затвореног простора  

• Оспособљавање ученика за припрему 

резаног цвећа за чување и продају 

• Опише појам цветних врста за 

резање 

• Наброји и опише цветне врсте за 

резање 

• Наведе и опише начине производње 

садног материјала цветних врста за 

резање 

• Наведе услове гајења цветних врста 

за резање 

• Наведе мере неге цветних врста за 

резање 

• Наведе  и опише начине припреме 

цветних врста за резање за 

класирање, чување и продају 

• Примени начине производње садног 

материјала цветних врста за резање 

• Примени мере неге цветних врста за 

резање на отвореном и затвореном 

простору 

• Негује матичне бике цветних врста 

за резање 

• Припреми супстрат за гајење 

цветних врста за резање 

• Бере, класира и чува цветне врсте за 

резање 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  
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3. Аранжирање цвећа  

 

15 • Упознавање ученика са биолошким и 

декоративним својствима биљног 

материјала који се најчешће користи за 

аранжирање 

• Упознавање и стицање вештина при 

коришћењу прибора, алата, посуда и 

помоћног материјала  

• Упознавање ученика са историјаатом 

икебане 

• Упознавање ученика са основним 

принципима аранжирања  

• Аранжира  цветнодекоративне 

саксијске врсте цвећа по налогу 

• Аранжира лиснодекоративне 

саксијске врсте по налогу 

• Наброји и опише три главне гране 

• Наведе врсте аранжмана прему 

месту постављања  

• Наведе начин израчунавања дужине 

и уочи положај грана у зависности 

од стила аранжирања  

 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

4. Производња садница 

ружа  

8 • Стицање знања о значају, морфологији 

и примени ружа (појам, значај и 

примена ружа) 

• Стицање знања о подели ружа  

• Оспособљавање ученика за производњу 

садница ружа и ружа за резање 

• Оспособљавање ученика за примену 

ружа  

• Опише морфолошке особине ружа  

• Наброји и опише поделу ружа  

• Наброји и опише начине 

размножавања ружа  

• Објасни размножавање ружа 

калемљењем 

• Опише поступке од вађења садница 

до садње или продаје 

• Наведе услове гајења ружа  

• Наведе и опише мере неге ружа  

• Опише производњу ружа за резани 

цвет 

• Опише начине бербе цветова ружа  

• Сеје семе за производњу подлоге 

ружа  

• Калеми руже 

• Примењује мере неге садног 

материјала руже 

• Вади, класира и трапи 

• Чува руже до садње или продаје  

• Сади руже на стално место и за 

резани цвет 

• Примењује мере неге ружа  

• Бере руже за резани цвет 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

 

5. Цветно семенарство 17 • Стицање знања о особинама 

квалитетног семена  

• Стицање знања о климатским условима 

за заснивање семенске производње  

• Стицање знања о сакупљању семена, 

чувању и паковању семена  

• Наброји и опише особине 

квалитетног семена  

• Наброји и објасни климатске услове 

за заснивање семенске производње 

• Опише начине сакупљања, чувања и 

паковања семена  

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  
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• Стицање знања о здравственој контроли 

засада и објекта за производњу  

• Наведе мере здравствене контроле 

засада и објекта за производњу 

 

Кључни појмови садржаја: 

Саксијско цвеће, резани цвет, ружа  

Корелација са другим предметима: 

Дендрологија са расадничарством, Биологија  



 

1477 
 

 

 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Заштита биља  

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... Пољопривреда,производња и прерада хране... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/2017; 27/2018 ) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање основних знања о биљним болестима, њиховим изазивача, типовима, начинима настајања биљних болести и њиховој штетности;  

- Стицање основних знања о бињним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавања;  

- Стицање основних знања о врстама корова; 

- Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њихове примене;  

- Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама извођења  

 

 

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. Биљне болести 6 Стицање основних знања о 

биљним болестима, њиховим 

изазивачима, типовима, 

начинима настајања и 

њиховој штетности. 

Дефинише појам биљне болести; 

Наведе врсте изазивача бињних; 

Опише типове биљних болести; 

Опише начине настајања биљних болести 

(преношење заразе, инкубација, 

симптоми, примарни и секундарни 

циклуси); 

Опише услове за настајање и ширење 

обољења код биљака; 

Објасни појам отпорности биљака; 

Објасни поделу болести биљака према 

економском значају. 

Усмене провере знања; 

Писане провере; 

Континуирано праћење 

достигнутих искода и нивоа 

постигнутих компетенција. 

2. Штеточине 9 Стицање основних знања о 

биљним штеточинма, 

типовима, времену и 

динамици настајања 

Објасни појам штеточине биљака; 

Наведе врсте штеточина; 

Наведе и објасни типове оштећења 

биљака; 

Усмене провере знања; 

Писане провере; 

Континуирано праћење 

достигнутих искода и нивоа 



 

1478 
 

оштећења и њиховом 

препознавању. 

Објасни начине настајања оштећења 

биљака (директно, индиректно);  

Опише начине промена биљака 

(физиолошке и морфолошке); 

Објасни начине размножавања и 

распростирања штеточина; 

Опише основне појмове о динамици 

популације; 

Објасни појмове отпорности биљака; 

Објасни поделу штеточина према 

економском знању. 

постигнутих компетенција. 

3. Корови 5 Стицање основних знања о 

врстама корова. 

Објасни појам корова; 

Наведе групе и врсте корова; 

Објасни штетно деловање корова; 

Опише начине размножавања и 

распростирања корова; 

Објасни појам закоровљености; 

Усмене провере знања; 

Писане провере; 

Континуирано праћење 

достигнутих искода и нивоа 

постигнутих компетенција. 

4. Пестициди 6 Стицање знања о 

пестицидима, начину, 

времену и ефектима њихове 

примене. 

Дефинише појам пестицида, активне 

супстанце, препарата, растварача, носача, 

бонификатора, физичко стање и особине 

пестицида; 

Наведе поделу пестицида према намени, 

начину деловања, месту и начину 

примене; 

Наведе облике формулације пестицида и 

њихове основне особине (биолошке, 

хемијске, фичике токсиколошке, 

екотоксиколошке); 

Објасни регистрацију и примену 

пестицида; 

Дефинише појмове отровности и 

опасности, каренце, толеранције; 

Наведе мере предострожности при 

руковању и примени пестицида; 

Опише средства заштите људи и начине 

њиховог коришћења. 

Усмене провере знања; 

Писане провере; 

Континуирано праћење 

достигнутих искода и нивоа 

постигнутих компетенција. 

5. Мере заштите биља  6 Стиацање основних знања о 

мерама заштите биља, 

њиховој примени, значају и 

вештинама извођења  

Објасни појам штете и наведе 

критеријуме за процену опасности; 

Опише начине прикупљања података о 

биљним болестима и штетним 

организмима, времеснким условима, 

фенофазама биљака и др.; 

Објасни повезаност технологије гајења 

Усмене провере знања; 

Писане провере; 

Континуирано праћење 

достигнутих искода и нивоа 

постигнутих компетенција. 
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биљака и заштите биља у односу на 

биљне болести, штетне организме и 

вегетациони циклус биљака; 

Дефинише појам мере заштите биља;  

Наведе мере заштите биља: биолошке, 

хемијске, физичке и алтернативне; 

Дефинише појам резистентности штетних 

организама на пестициде; 

Наведе корсне организме и начине 

очувања природне регулације; 

Опише хемијске мере заштите: прскање, 

орошавање, замагливање, задимљавање, 

ињектовање, фумигација, примена 

мамака, запрашивање, растурање гранула 

итд.; 

Наведе средства  личне заштите при 

руковању са пестицидима; 

Објасни значај поштовања упустава за 

примену пестицидима, начина и услова за 

њихову примену. 

 

Кључни појмови садржаја: 

Биљне болести, штеточине, корови, пестициди, заштита биља, мере заштите биља  

Корелација са другим предметима: 

Хемија, цвећарство, ботаника  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Заштита биља 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.....Пољопривреда,производња и прерада хране. 
(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.88/2017; 27/2018  ) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична 

настава: 

Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32  12  44 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање основних знања о биљним болестима, њиховим изазивача, типовима, начинима настајања биљних болести и њиховој штетности ; 
- Стицање основних знања о бињним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавања; 

- Стицање основних знања о врстама корова; 
- Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њихове примене; 
- Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама извођења 

 

 
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. Болести,штеточине и 
корови у 

заштићеном 
простору 

       9 Упознавање економски 
значајних патогена, 

штеточина и корова у 
заштићеном простору. 
Стицање знања за 

обављање појединих 
послова у заштити 

биљака у заштићеном 
простору 

Наведе најзначајније болести биљака 
у заштићеном простору; 

Наведе најзначајније штеточине 
биљака у заштићеном простору; 
Наведе корове заштићеног простора; 

Опште симптоме значајних обољења 
у заштићеном простору; 

Општа оштећења од штеточина у 
заштићеном простору; 
Опште корове заштићеног простора; 

Објасни време и услове настајања и 
развоја обољењау заштићеном 
простору; 

Усмене провере знања; 
Писане провере; 

Континуирано праћење 
достигнутих искода и 
нивоа постигнутих 

компетенција, 
Праћење контроле вођења 

дневника практичног рада. 



 

1481 
 

Објасни време и услове настајања 
оштећења биљака у заштићеном 

простору; 
Објасни време и услове појаве корова 
у заштићеном простору; 

Наведе мере заштите и време и 
њиховог извођења у заштићеном 

простору; 
Премењује интегралне мере заштите; 
Припреми пестициде; 

Примени пестициде у заштите биља. 

2. Болести цвећа, 
поврћа, лековитог 

биља и складишта. 

13 Упознавање економски 
значајних патогена, 

цвећа, поврћа, 
лековитог биља и 

складишта. 
Стицање знања за 
обављење појединих 

послова у заштити 
цвећа, поврћа, 

лековитог биља и 
складишта од биљних 
болести 

Наведе најзначајније болести цвећа, 
поврћа, лековитог биља и складишта; 

Опише симптоме значајних обољења 
цвећа, поврћа, лековитог биља и 

складишта; 
Објасни време и услове настајања и 
развоја обољења цвећа, поврћа, 

лековитог биља и складишта; 
Наведе мере заштите од биљних 

болести и време њиховог извођења у 
цвећу, поврћу, лековитом биљу и 
складишту, 

Примењује интегралне мере заштите; 
Припреми пестициде; 
Примени нпестициде у заштити 

биља. 

Усмене провере знања; 
Писане провере; 

Континуирано праћење 
достигнутих искода и 

нивоа постигнутих 
компетенција, 
Праћење контроле вођења 

дневника практичног рада. 

3. Штеточине цећа, 
поврћа, лековитог 

биља и складишта. 

13 Упознавање економски 
значајних штеточина, 

цвећа, поврћа, 
лековитог биља и 

складишта. 
Стицање знања за 
обављање појединих 

послова у заштити од 
штеточина цевћа, 

Наведе најзначајније штеточине 
биљака у цвећу, поврћу, лековитом 

биљу и складишти; 
Опише оштећења од штеточина у 

цвећу, поцрћу, лековитом биљу и 
складишту; 
Објасни време и услове настајања 

оштећења од штеточина у цвећу, 
поврћу, лековитомбиљу и складишту; 

Усмене провере знања; 
Писане провере; 

Континуирано праћење 
достигнутих искода и 

нивоа постигнутих 
компетенција, 
Праћење контроле вођења 

дневника практичног рада. 
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поврћа, лековитог 
биља и складишта. 

Наведе мере заштите од штеточина и 
време њиховог извођења у цвећу, 

поврћу, лековитом биљу и 
складишту; 
Примењује интегралне мере заштите; 

Припреми пестициде; 
Примени нпестициде у заштити 

биља. 

4. Корови у цвећарству 
повртарству и 

лековитом биљу 

9 Упознавање економски 
значајних корова, 

цевћа, корова и 
лековитог биља. 
Стиицање знања за 

обављање појединих 
послова у заштити од 

корова цвећа, поврћа и 
лековитог биља. 

Наведе корове у цвећу, поврћу, 
лековитом биљу; 

Опише симптоме значајних; 
Опише корове у цвећу, поврћу, 
лековитом биљу; 

Објасни време и услове појаве корова 
у цвећу поврћу, лековитом биљу; 

Наведе мере заштите од корова и 
време њиховог извођења у цвећу, 
поврћу и лекивтом биљу; 

Примењује интегралне мере заштите; 
Припреми пестициде; 

Примени нпестициде у заштити 
биља. 

Усмене провере знања; 
Писане провере; 

Континуирано праћење 
достигнутих искода и 
нивоа постигнутих 

компетенција, 
Праћење контроле вођења 

дневника практичног рада. 

Кључни појмови садржаја: 

Биљне болести, штеточине, корови, заштићен простор, складиште, пестициди,  

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, повртарство, лековито биље, укрсно биље 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Заштита биља  

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..Пољопривреда,производња и прерада хране... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/2017; 27/2018 ) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32  12  44 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање основних знања о биљним болестима, њиховим изазивача, типовима, начинима настајања биљних болести и њиховој штетности ; 

- Стицање основних знања о бињним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавања;  

- Стицање основних знања о врстама корова;  

- Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њихове примене;  

- Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама извођења  

 

 

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. Болестии штеточине 

собног резаног цвећа и 

садница ружа  

      16 Упознавање 

економски значајних 

болести и штеточина 

собног и и резаног 

цвећа и садница ружа  

Стицање знања за 

обављање појединих 

послова у заштити од 

болести и штеточина 

собног цвећа и 

садница ружа  

Наведе најзначајније болести собног и резаног цвећа и 

садница ружа; 

Наведе најзначајније штеточине собног резаног цвећа 

и садница ружа; 

Опише симптоме значајннијих обољења собног, 

резаног цвећа и садница ружа; 

Опише оштећења од штеточина собног, резаног цвећа 

и садница ружа; 

Објасни време и услове настајања и развоја обољења 

собног, резаног цвећа и садница ружа; 

Објасни време и услове оштећења од штеточина 

собног, резаног цвећа и садница ружа; 

Наведе мере заштите и време њиховог извођења код 

собног, резаног цвећа и садница ружа. 

 

Примењује интегралне мере заштите; 

Усмение провере знања; 

Писане провере; 

Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компентенција; 

Праћење и контрола вођеља 

дневника практичног рада. 
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Припреми пестициде; 

Примени пестициде у заштити биља. 

2. Болести и штеточине 

дрвенастих украсних 

врста (дрвећа,жбуња и 

повијуша) 

       13   Наведе најзначајне болести дрвенастих украсних врста 

(дрвећа, жбуња, и повијуша); 

Наведе најзначајније штеточине дрвенастих врста 

(дрвећа,жбуња и повијуша); 

Опише симптоме значајних обољења дрвенастих 

украсних врста(дрвећа,жбуњаи повијуша);  

Опише оштећења од штеточина дрвенастих украсних 

врста(дрвећа,жбуња и повијуша); 

Објасни време и услове настајања и развоја обољења 

дрвенастих украсних врста(дрвећа,жбуња и повијуша);  

Објасни време и услове настајања оштећења од 

штеточина дрвенастих украсних врста(дрвећа, жбуња 

и повијуша); 

Наведе мере заштите и време њиховог извођења 

дрвенастих украсних врста(дфвећа,жбуњаи повијуша). 

 

Примењује интегралне мере заштите; 

Припреми пестицида; 

Примени    пестициде у заштити биља. 

Усмение провере знања; 

Писане провере; 

Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компентенција; 

Праћење и контрола вођеља 

дневника практичног рада. 

     3. Болести ,штеточине и 

корови травњака  

       15 Упознавање 

економски значајних 

патогена, штеточина 

и корова у травњаку 

Стицање знања за 

обављање појединих 

послова у заштити 

травњака  

Наведе најзначајније болести биљака у травњаку; 

Наведе најзначајније штеточине биљака у травњаку;  

Наведе корове травњака; 

Опште симптоме значајних обољења у травњаку;  

Општа оштећења од штеточина у травњаку;  

Опште корове у травњаку; 

Објасни време и услове настајања и развоја обољења у 

травњаку; 

Објасни време и услове настајања оштећења травњака; 

Објасни време и услове појаве корова у травњаку;  

Наведе мере заштите и време њиховог извођења у 

травњаку. 

 

Примењује интегралне мере заштите; 

Примени пестициде; 

Примени  пестициде у заштити биља, 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа  

постигнутих компетенција; 

Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада. 

Кључни појмови садржаја: 

Биљне болести, Штеточине,Корови,Пестициди 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Биологија, Цвећарство, Повртарство, Лековито биље, Подизање и нега зелених површина Украсно биље, Расадничка производ ња,Пољопривредна техника.,  
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Образовни профил: Цвећар вртлар 

Назив предмета: Пољопривредна техника  

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 1/1996) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64  24  88 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-Упознавање конструкције пољопривредних машина  

-Стицање знања о примени машина у пољопривредној производњи и њихово најефикасније искорићавање  

-Стицање знања о функционалним и техничким карактеристикама машина, опреме и уређаја који се користе у пољопривре дној производњи 

-Оспособљавање за самостално упраљање трактором са приколицом у јавном саобраћају 

-Развијање радних навика , сигурности, прецизности и одговорности у раду  

-оспособљавање за правилно и рационално кроишћење пољопривредне технике  

 

 

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. Машински 

материјали и 

елементи 

    8 Оспособљавање за 

примену машинских 

материјала и елемената на 

пољопривредним 

машинама  

-да разликује машинске материјале 

-дефинише особине машинских материјала 

-наведе остале материјале који се примењују у 

пољопривредној техници 

-дефинише особине горива и мазива  

-разликије горива и мазива по врстама  

-објасни поступак складиштења и чувања горива 

и мазива  

-дефиниши машинске елементе 

-разликује машинске елементе 

-Усмене провере знања; 

-Писана провера; 

-Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција. 

2. Мотори 8 Оспособљавање за 

проверу исправности и 

одржавање уређаја мотора 

-објаснити принцип рада двотактних и 

четворотектних мотораСУС 

-наведи и опиши моторе  СУС 

-наведи и опиши уређаје ОТО и дизел мотора  

-објасни поступке одржавања уређаја мотора 

-Усмене провере знања; 

-Писана провера; 

-Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција. 
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3. Трактори 8 Оспособљавање за 

руковање и одржавање 

трактора  

-наведи типове трактора који се користе у 

пољопривредној производњи 

- наведи делове трансмисије трактора  

-разликује делове трансмисије 

-наведе уређаје трактора 

-објасни улогу уређаја  

-објасни конструкцију и уређаје једноосовинских 

трактора и мотокултиватора 

- наведе прикључке једноосовинских трактора  

-Усмене провере знања; 

-Писана провера; 

-Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција. 

4. Обука вожње 

трактора  

30 Оспособљавање за 

самостално управљање 

трактором у саобраћају 

 -наведе правила саобраћаја на путевима  

-препозна саобраћајне знакове и и знаке које дају 

овлашћена лица  

-објасни поступање у складу са прописима и 

правилима саобраћаја и саобраћајне знакове за 

време вожње у насељенпом месту и ван 

насељеног места  

-објасни радње  са трактором у 

саобраћају(укључивање у саобрађење,извођење  

појединих радњи са трактором у саобраћају) 

-објасни правила проласка возила кроз 

раскрсницу 

-објасни значај техничке исправности трактора са 

приколицом 

-припреми трактор и приколицу за вожњу 

-изврши контролу исправности и функционисања 

прописаних уређаја трактора и приколице 

-провери исправе потребне за вожњу 

-стартује мотор и крене трактором првим 

степеном преноса на полигону за обуку  

-обави полазак са места на равном путу и путу са 

уздужним нагибом 

-обави радње трактором и приколицом на 

уређеном простору(полигону за обуку) 

-поступа у складу са прописима саобраћаја и 

саобраћајних знакова за време вожње на путу у 

насељеном и ван насељеног места(укључивање у 

саобраћај) извођење појединих радњи са 

трактором у саобраћају 

-изврши пролаз трактора са приколицом кроз 

различите раскрснице 

-управља трактором са приколицом на путу са 

слабијим интензитетом саобраћаја 

-користи светла за осветљавање пута, светла за 
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означавање трактора(ротационо светло) 

-рукује уређајима трактора (уређаји за кочење, 

хидраулични уређај, светлосно сигнални уређаји) 

-заустави и паркира трактор и приколицу на 

безбедан начин 

5. Прикључне машине 

и опрема  

34 Оспособљавање за 

правилно коришћење и 

одржавање прикључних 

машина  

-објасни принцип рада појединих машина и оруђа 

за обраду земљишта  

-објасни принцип рада  машина за ђубрење 

-објасни принцип рада  машина за сетву и садњу  

-објасни принцип рада  машина за негу усева и 

заштиту биља  

-објасни принцип рада рада машина за негу и 

заштиту 

-објасни поступке одржавања машина за негу и 

заштиту 

-наведе поделу машина з аубирање плодова  

-наведе и опише транспортна средства 

-наведе поделу машина за заснивање и одржавање 

травњака  

-објасни принцип рада машина за сетву трава  

-објасни принцип рада травокосачица 

-наведе врсте уређаја за наводњавање 

-наведе поделу машина и опреме за рад у 

расадничарству 

-објасни принцип рада машина и опреме за рад у 

расадничарству 

-наведе поделу машина з анегу круна дрвећа  

-објасни рад моторних тестера  

-објасни рад аутодизалица 

-објасни принцип рада машина за прирпему 

земљишних смеша  

 

 

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство,Повртарство,Подизање и нега зелених површина, Заштита биља, Професионална пракса  



 

1488 
 

 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Расадничарска призводња  

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму  за средње стручно образовање за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17; 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 96 32 18 192 338 

Недељни фонд часова: 3 1  6 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о заснивању расалника; 

- Стицање знања о објектима и опреми за производњу садног материјала;  

- Стицање знања о припреми и обради земљишта; 

- Стицање знања о земљишним смешама; 

- Стицање знања о значају и начину размножавања; 

- Стицање знања о значају и начинима неге биљака; 

- Оспособљавање за формирање топлих (леја), полутоплих и хладних леја;  

- Оспособљавање за прављење земљишних смеша ; 

- Оспособљавање за припрему земљишта; 

- Оспособљавање за генеративно и вегетативно размножавање биљака; 

- Оспособљавање за примену мера неге биљака; 

 

 

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. Организација 

расадника  

31 

(10+3+18) 

-Стицање знања о 

условима средине и 

расадничке производње; 

-Стицање знања о одељку 

за размножавање, 

-Стицање знања о одељку 

за формирање садница 

жбуња; 

-Стицање знања о одељку 

за формирање садница 

дрвећа; 

-Стицање знања о 

матичњацима, 

Теорија 

-наброји и опише услове средине за 

организацију расадника; 

-наведе и опише одељке за размножавање; 

-опише одељак за формирање садница 

жбуња; 

-опише матичњак, ветробрани појас, 

арборетум и огледно поље; 

-наведе непродуктивне делове расадника  

 

 

 

 

 

-континуирано праћење достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција  

- тест знања  

-тест практичних вештина  

-праћење и контрола вођења дневника 

практичног рада  
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ветробраним 

појасевима,арборетумима 

и огледним пољима; 

-Стицање знања о 

непродуктивном делу 

расадника  

Вежбе: 

-изради шему расадника  

 

Практична настава: 

-учествује у размеравању расадника по 

налогу 

2. Објекти и опрема у 

расаднику 

31 

(10+3+18) 

 

-Стицање знања о топлим 

и хладним лејама  

 

-Стицање знања о 

пластеницима и 

стакленицима  

 

- Стицање знања о опреми 

и осталом инвентару у 

производним погонима  

 

  -Оспособљавање учсника 

за формирање топлих и 

хладних лсја  

 

Теорија 

-наброји и опише делове топле леје                               

-опише хладне леје              

-наведе саставне делове пластеника, поделу 

и примену стакленика           

-наброји и опише неопходну опрему и алат 

у расадничарској производњи  

 

Вежбе 

-препозна биљке у расаднику                                    

-препозна опрему и алат у расаднику  

 

Практична настава 

-припреми и формира топле леје                           

-припреми и формира хледне леје                            

-учествује у подизању  и реконструкцији 

пластеника  и стакленика   

 - примени опрему и алат          

 

3. Припрема и обрада 

земљишта  

31 

(10+3+18) 

 

*   Стицање знања о 

припреми земљишта у 

расадничарству 

 

• Стицање знања о 

различитим начинима 

обраде земљишта  

 

• Стицање знања о 

очувању и поправци 

физичких, хемијских и 

биолошких особина 

земљишта  

 

•    Оспособљавањс 

ученика за припрему и 

обраду зсмљишта  

 

Теорија                           

-опише припрему  земљишта                                              

-наброји и опише различите начине обраде 

земљишта                     

 -наведе физичке. хемијске и биолошке 

особине зем. 

 

  Вежбе                         

-разликује различите начине обраде 

земљишта  

 

Практична настава 

- чисти и уклања биљни материјал, камење 

и друге нечистоће 

-учествује у равнању терена; 

- учествује у основној обради земљишта; 

-примсни различите начине допунске 

обраде земљишта; 
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4. Земљишне смеше 38 

(10+4+24) 

 

  -Стицање знања о 

земљишним смешама  

 

   - Стицање знања о 

врстама вртног 

земљишта  

 

    - Оспособљавање 

ученика за прављење 

земљишних смеша  

Теорија 

-наброји и опише врсте  вртног земљишта  

-опише земљишне смеше 

-наведе поделу земљишних  смеша  

 

Важбе 

-препозна врсте вртног  земљишта  

-препозна супстрате по намени и по 

саставу 

 

Практична настава 

•припреми и негује стајњак; 

•принреми компост; 

•припрсми лисњачу и чамовку; 

•припреми бусењачу; 

•прави земљишне смеше  по  налогу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Размножавање 100 

(30+10+60+6) 

-Стицање знања о 

генеративном 

размножавању биљака  

-Стицање знања о 

вегетативном 

размножавању биљака  

-Оспособљавање ученика 

за генеративно и 

вегетативно размножавање 

биљака  

Теорија 

-наброји делове семена  

-опише припему семена  за сетву 

-наведе и  опише начине сетве 

-опише сетву семена у  посудама и лејама  

-наведе предности и  недостатке 

генеративног и вегетативног размножавања 

-наброји и опише начине  вегетативног 

размножавања  

 

Вежбе 

-разликује делове семена  

-разликује начине сетве 

-разликује начине 

 вегетативног размножавања  

 

Практична настава 

-припреми семе, посуде и алат за сетву 

семена  

-сеје семе у леје отвореног и затвореног 

простора  

-сеје семе у посуде 

-пикира, улончава и прелончава расад 

-расађује расад 

-примени различите начине вегетативног 

размножавања  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1491 
 

 

 

 

 

-калеми 

  

 Блок 

-обави сетву семена  различитих биљака у 

леје пластеника/стакленика  

-скида(узима) и сади резнице за 

ожиљавање 

 

 

 

 

 

6. Мере неге 89 

(26+9+54+12) 

-Стицање знања о мерама 

неге биљака  

-Оспособљавање ученика 

да примењује мере неге 

биљака  

 

Теорија 

-наброји основне мере неге расада 

-опише основне мере неге расада 

-наведе специфичне мере неге расада 

-опише специфичне мере неге расада 

   

 Вежбе 

-разликјуе карактеристике основних мера 

неге расада 

-разликује карактеристике специфичних 

мера неге расада 

 

Практична настава 

-примени основне мере неге расада 

-примени специфичне мере неге расада 

-поставља ослонац 

-сади расад на сталном месту 

 

  Блок 

-примени основне и специфичне мере неге 

расада 

-сади расад на сталном месту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Расадник, расад, земљиште,мере неге 

Корелација са другим предметима: 

Основи биљне производње, Пољопривредна техника, Педологија и агрохемија  
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Лековито биље 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/2018) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 -  - - 64 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе предмета лековито и зачинско биље је да се ученици упознају с лековитим биљем, њиховим скупљањем, начину гајења важни јих култура, њихове 

примене, као и да им стечена знања буду основа за даље стручно усавршавање.  

Задаци наставе су:  

- упознавање ученика са морфолошким особинама лековитог биља, њиховом производњом, могућностима и применом у пракси;  

- да ученици стекну неопходна знања везана за производњу високо квалитетне "дроге" као и за скупљање исте у природи;  

- да ученици са разумевањем примењују стечена знања и да шире културу гајења и коришћења лековитог и зачинског биља;  

- код ученика развити значај производње еколошки исправног лековитог и зачинског биља.  

 

 

 

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. Општи део 22 - да ученици стекну неопходна знања везана 

за производњу високо квалитетне "дроге" 

као и за скупљање исте у природи; 

- - усмено оцењивање 

- тест знања  

2. Посебан део 42 - упознавање ученика са морфолошким 

особинама лековитог биља, њиховом 

производњом, могућностима и применом у 

пракси; 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

Кључни појмови садржаја: 

Лековитост, сакупљање, сушење, гајење, производња, врста  

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, дендрологија  
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Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Назив предмета: Украсно биље 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9/2018 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64   96 160 

Недељни фонд часова: 2   3 

Општи циљеви и задаци: 

 Општи циљеви и задаци:  

-Стицање знања о декоративним, биолошким и еколошким особинама дендролошких врста најзаступљенијих у урбаном озелењавању;  

-Стицање знања по морфолошким карактеристикама дрвећа, украсног шибљаи повијуша;  

-Оспособљавање за примену дендролошких врста на зеленим површинама;  

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду;  

-Оспособљавање за самостално стручно усавршавање и самообразовање. 

 

 

 

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. Морфолошке 

карактеристике украсног 

биља  

15(6+9) Стицање знања о 

привредној важности 

украсног биља; 

Стицање знања о основним 

карактеристикама 

дрвенастих врста  

-дефинише појам дрво жбун, 

полужбун,повијуша; 

-наведе и опише изглед вегетативних 

органа дрвенастих врста; 

-наведе и опише изглед генеративних 

органа дрвенастих врста;  

-дефинише основне таксономске 

категорије; 

- препозна врсту и облик вегетативних 

и генеративних органа на 

дендролошким врстама  

 

Усмена провера знања  

Писане провере 

Континуирано праћење достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција  
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2. Дрвеће 75(30+45) Стицање знања о условима 

за правилан раст и развој 

дрвећа; 

Оспособљавање за примену 

четинарских и лишћарских 

садница на зеленим 

површинама  

-опише морфолошке карастеристике 

родова дрвећа; 

-опише услове средине који су 

неопходни за успевање дрвећа; 

-наводе примену дрвећа на  зеленим 

површинама  

-препозна врсту и облик вегеративних 

и генеративних органа  

Усмена провера знања  

Писана провера знања  

Континуирано праћање достигнутих 

исходаи нивоа постигнутих 

компетенција  

3. Украсно шибље 55(22+33) -Стицање знања о условима 

за правилан раст и развој 

украсног шибља; 

-Оспособљавање за 

примену украсног шибља на 

зеленим површинама  

 - опише морфолошке карастеристике 

родова  украсног шибља; 

-опише услове средине који су 

неопходни за успевање украсног 

биља; 

-да наводе примену украсног шибља 

на зеленим површинама  

-препозна врсту и облик вегеративних 

и генеративних органа  

Усмена провера знања  

Писана провера знања  

Континуирано праћање достигнутих 

исходаи нивоа постигнутих 

компетенција  

4. Повијуше 15(6+9) -Стицање знања о условима 

за правилан раст и развој 

повијуша; 

-Оспособљавање за 

примену повијуша на 

зеленим површинама  

- опише морфолошке карастеристике 

родова  повијуша ; 

-опише услове средине који су 

неопходни за успевање повијуша; 

-да наводе примену повијуша на 

зеленим површинама  

-препозна врсту и облик вегеративних 

и генеративних органа  

Усмена провера знања  

Писана провера знања  

Континуирано праћање достигнутих 

исходаи нивоа постигнутих 

компетенција  

Кључни појмови садржаја: 

Дрбо, жбун, повијуше 

Корелација са другим предметима: 

Заштита биља, подизање и нега зелених површина, Расадничарска производња  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Повртарство 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму  за средње стручно образовање за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17; 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / 24 96 184 

Недељни фонд часова: 2   3 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о значају и морфолошким особинама поврћа  

- Стицање знања о биолошким особинама и условима успевања  

- Стицање знања о гајењу повртарских култура  

- Оспособљавање за непосредан рад у технолошким процесима повртарске производње  

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности 

- Оспособљавање за самостално стручно усавршавање и самообразовање  

 

 

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 

повртарских култура  

64 -Стицање знања о значају поврћа у 

исхрани људи и класификација 

поврћа  

-Стивање знања о морфологији, 

агроеколошким условима гајења  

-Стицање знања о технологији 

гајења повртарских култура  

-Оспособљавање ученика за гајење 

повртарских биљака  

- Оспособљавање ученика за 

убирање повртарских култура  

        

            Теорија  

-наброји најважније групе 

повртарских биљака; 

-наведе значај и морфолошке 

карактеристике повртарских 

биљака; 

-наведе и опише начине 

размножавања повврћа; 

-наведе и опише начине обраде 

и припреме земљишта  

-наведе и опише услове гајења 

повртарских биљака  

-наведе начине сетве и садње 

повртарских биљака  

-наведе и опише мере неге 

повртарских култура  

-опише и наведе време 

убирања повртарских биљака  

-Усмена провера знања  

-Тест знања  

-Континуирано праћење доступних 

исхода нивоа постигнутих 

компетенција  

- Тест практичних вештина  

-Праћење и контрола вођења дневника 

практичног рада. 
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   Практична настава  

- припрема земљиште за сетву, 

садњу и расађивање 

повртарских култура; 

-сеје семе повртарских биљака, 

-негује повртарске биљке; 

-убира плодове, класира и 

складишти; 

 

     Настава у блоку 

-припрема земљиште за сетву, 

садњу и расађивање 

повртарских биљака; 

-сеје семе повртарских биљака; 

-сади и расађује повртарске 

биљке; примењује мере неге 

повртарских биљака  

Кључни појмови садржаја: 

Повртарске биљке, семе, сетва, садња  

Корелација са другим предметима: 

Основи биљне производње, Расадничарска производња, Пољопривредна техника, Заштита биља  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Аранжирање  

Разред: Трећи  

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подр учје рада пољопривреда, 

производња и прерада хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 32 96 / 192 

Недељни фонд часова: 2 1 / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о материјалу за аранжирање 

- Стицање знања о изарди аранжмана од различитог биљног материјала 

- Савладавање различитих техника аранжирања у зависности од прилике  

- Оспособљавање за израду аранжмана 

- Развијање еколошке свести и личнеодговорности 

- Развијање креативности и личног стила у аранжирању  

-  Оспособљавање за праћење и примењивање нових трендова у изради аранжмана  

 

 

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. Припрема цвећа и 

материјала за 

аранжирање са 

елементима обликовања  

42 

(14+7+21) 

• Упознавање ученика са 

биолошким и 

декоративним својствима 

биљног материјала који се 

најчешће користи за 

аранжирање 

• Упознавање и стицање 

вештина при коришћењу 

прибора, алата, посуда и 

помоћног материјала  

• Оспособљавање ученика 

за припрему биљног 

материјала и 

декоративних материјала  

• Оспособљавање ученика 

за правилно слагање боја у 

• Препозна и опише биљни материјал који се 

користи за аранжирање  

• Разликује биљни материјал 

• Наведе и опише прибор, алат, посуде и 

помоћна средства која се користе код 

припреме биљног материјала за аранжирање  

• Наведе и опише начине припреме биљног 

материјала и декоративних елемената  

• Наведе и објасни најчешће начине 

конзервирања биљног материјала  

• Наведе и опише боје у аранжману  

• Наведе поделу и опише цветне врсте у 

зависности од њиховог облика  

• Користи биљни материјал 

• Користи маказе, цвећарски сунђер, цвећарску 

жицу 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада  
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аранжману  

• Оспособљавање ученика 

за правилно комбиновање 

и постављање различитих 

облика цветног материјала 

у аранжману 

• Прави машне 

• Врши избор посуда  

• Црта аранжмане поштујући правила слагања 

боја  

• Примени потребан прибор, алат и посуде 

• Припреми биљни материјал и декоративне 

елементе за допуну аранжмана 

• Примени начине припреме биљног материјала  

• Придржава се прописа безбедности здравља на 

раду 

• Конзервише биљни материјал 

2. Аранжирање цвећа у 

стилу икебане 

24 

(8+4+12) 
• Упознавање ученика са 

историјатом икебане  

• Упознавање ученика са 

главним гранама (shin, 

soe, hikae) 

• Упознавање ученика са 

основним принципима 

аранжирања у школи 

Охара  

• Оспособљавање ученика 

за изарду икебане школе 

Охара  

• Дефинише икебану и објасни сврху икебане у 

Јапану 

• Наброји и опише три главне гране  

• Наведе начин за израчунавање дужине три 

главне гране 

• Наведе стилове аранжирања Охара школе 

• Опише Морибана облик аранжирања  

• Наведе и опише различите стилове Морибана 

стила аранжирања  

• Опише Нагеире облик аранжирања  

• Наведе и опише стилове Нагеире аранжирања  

• Израчуна дужине и уочи положај и углове 

нагиба главних и споредних грана у икебани у 

зависности од стила аранжирања  

• Изведе поступак аранжирања користећи три 

основне гране и помоћне гране 

• Изради аранжман у Морибана стилу 

• Изради аранжман у Нагеире стилу  

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада  

3. Израда аранжмана 126 

(42+21+63) 
• Упознавање ученика са 

врстама аранжирања 

према месту постављања  

• Оспособљавање ученика 

за израду букета  

• Оспособљавање ученика 

за израду аранжмана у 

корпи 

• Оспособљавање ученика 

за израду ванаца и суза  

• Оспособљавање ученика 

за израду аранжмана од 

• Наведе врсте аранжмана према месту 

постављања  

• Опише подни, зидни и стони аранжман 

• Наведе и опише врсте букета према техници 

рада и према намени 

• Опише корпе, бини материјал и поступак 

израде аранжмана у корпи  

• Опише поступак израде венаца и суза  

• Наведе и опише врсте сувог цвећа, као и 

методе  сушења биљног материјала 

• Објасни поступак аранжирања сувог цвећа  

• Наведе и опише аранжмане од цвећа и другог 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада  
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сувог цвећа  

• Оспособљавање ученика 

за израду од цвећа и 

другог материјала 

• Оспособљавање ученика 

за израду аранжмана за 

празнике 

• Оспособљавање ученика 

за израду специфичних 

аранжмана (врт у боци, 

тераријум) 

материјала 

• Наведе и опише врсте аранжмана које се 

најчешће примењују за разне празнике 

• Врши избор посуда у зависности од намене 

аранжмана  

• Суши биљни материјал 

• Комбинује цветни материјал са воћем, 

поврћем, пољским цвећем  

• Направи подлогу за садњу у врту и боци 

• Направи подлогу за израду венаца и суза  

• Препозна подни, зидни и стони аранжман и 

нађе им одговарајућу намену 

• Прорачунава потребне количине цветног 

материјала за израду разних врста букета  

• Изради подни, зидни и стони аранжман  

• Изведе поступак аранжирања сувог цвећа  

• Изради разне врсте букета  

• Изведе поступак аранжирања у корпи 

• Изради цветни аранжман у комбинацији са 

другим материјалом 

• Изради врт у боци, тераријум 

• Осмисли и изради аранжман за различите 

празнике  

• Изради венце и сузе 

Кључни појмови садржаја: 

Биљни материјал, аранжман, букет, алат, посуде 

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, Украсно биље, Лековито и зачинско биље, Ликовна култура  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Подизање и нега зелених површина  

Разред: Трећи  

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. 88/17 и 27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / 24 96 184 

Недељни фонд часова: 2 / / 12 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о функционалним вредностима зелених површина и позитивном утицају зеленила на микроклиму насеља  

- Стицање знања о категоријама зелених површина  

- Стицање знања о вртно-архитектонским елементима  

- Развијање еколошке свести и личне одговорности 

- Оспособљавање за праћење и примењивање нових трендова у подизању и нези зелених површина  

 

 

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. Функције и 

класификација зелених 

површина  

16 

(10+6) 
• Упознавање ученика са 

функционалним вредностима 

зелених површина  

• Упознавање ученика са 

категоријама зелених површина  

• Наведе и опише функције зелених 

површина  

• Дефинише категорије зелених 

површина и наведе најважније 

њихове карактеритике 

• Наведе примере категорија зелених 

површина  

• Препозна категорију зелених 

површина на терену 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада  

2. Вртно-архитектонски 

елементи 

14 

(8+6) 

• Упознавање ученика са 

вртно-архитектонским 

елементима  

• Наведе вртно-архитектонске елементе 

који су најчешће присутни на зеленим 

површинама  

• Опише вртно-архитектонске елементе 

и наведе њихову примену на зеленим 

површинама  

• Препозна вртно-архитектонске 

елементе који се налазе на терену 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада  
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(јавна зелена површина) 

3. Подизање зелених 

површина  

78 

(24+48+6) 
• Оспосбљавање ученика за 

припрему и садњу садница 

дрвећа  

• Оспосбљавање ученика за 

припрему и садњу жбунастих 

врста на зеленим површинама  

• Оспособљавање ученика 

за садњу повијуша  

• Оспособљавање ученика 

за формирање травњака  

• Оспособљавање ученика 

за садњу цвећа у различитим 

цветним групацијама  

• Наведе и опише врсте припремних 

радова на подизању зелених 

површина  

• Наведе и опише најчешће 

композиционе облике који се 

примењују на зеленим површинама  

• Препозна врсте  композиционих 

облика који се примењују на зеленим 

површинама  

• Описује начин припреме и садњу 

четинарских и лишћарских садница 

дрвећа  

• Уочава зависност величине садне јаме 

и величине саднице 

• Описује начин припреме и садњу 

жбунастих врста на различите начине 

• Описује садњу повијуша  

• Описује формирање травњака  

• Разликује подизање травњака  

сетвом семена и бусеновањем 

описује садњу различитих група 

цветних врста на зеленим 

површинама  

• Припреми саднице дрвећа, жбуња и 

повијуша за садњу  

• Копа одговарајуће садне јаме и 

јаркове за садњу 

• Сади саднице дрвећа, жбуња и 

повијуша и формира различите 

композиционе облике 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада  

4. Одржавање зелених 

површина  

76 

(22+48+6) 
• Оспособљавање ученика 

за неговање садница дрвећа  

• Оспособљавање ученика 

за негу жбунастих врста на 

зеленим површинама  

• Оспособљавање ученика 

за неговање повијуша на зеленим 

површинама  

• Оспособљавање ученика 

• Наведе и опише мере неге које се 

најчешће примењују на зеленим 

површинама  

• Наведе и опише мере за 

прихрањивање биљних врста на 

зеленим површинама  

• Наведе и опише начине за орезивање 

биљних врста на зеленим 

површинама   

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада  



 

1502 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за негу цвећа на цветним 

површинама  

• Оспособљавање ученика 

за негу травњака  

• Наведе и опише начине заштите 

биљних врста на зеленим 

површинама  

• Описује формирање травњака  

• Разликује мере неге травњака  

• Окопава, плеви око биљних врста на 

зеленим површинама  

• Залива биљне врсте на зеленим 

површинама  

• Прихрањује  биљне врсте на зеленим  

површинама  

• Орезује биљне врсте на зеленим  

површинама  

• Штити биљне врсте на зеленим  

површинама  

• Коси травњак 

Кључни појмови садржаја: 

Зелене површине, нега, цвеће, дрвеће, травњак 

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, Украсно биље, Заштита биља, Пољопривредна техника  
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Образовни профил: Цвећар вртлар 

Назив предмета: Предузетништво 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране  

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

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-развијање послобних и предузетничких знања, вештина и понашања  

-развијање предузетничких вредности и способносто да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим  

-развијање пословног и предузетничког начина мишљења  

-развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој профеционалној орјетанцији  

-оспособљавање за активно тражење посла  

-оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме  

-мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу  

-развијање основе за континуирано учење 

-развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже 

-развијање свести о потреби удружења и његовом значају за развој пољопривреде  

-упознавање са подстицајним мерама аграрне политике 

 

 

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. Предузетништво и 

предузетник 

 -разумевање појма и значаја 

предузетништва  

-препознавање особености 

предузетника  

-наведе адекватке примере предузетништва из 

локалног окружења  

-наведе карактеристике предузетника  

-објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву 

-доведе у однос појмове иновативност, 

предузимљивост и предузетништво 

-препозна заблуде и митове у предузетништву  

-праћење остварености 

исхода  

-тестови знања  

-усмено испитивање 

2. Развијање и процена 

пословних идеја, 

маркетинг план 

 -развијање способности за 

уочавање, формулисање и 

процену пословних идеја  

-упознавање са елементима 

-примена креативне технике избора, селекције и 

вредновања пословних идеја  

-истражи међусобно деловање фактора који утичу на 

тржиште: цена, производ, место, промоција и 
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маркетинг плана  

-развијање смисла за 

тимски рад 

личност 

-прикупи и анализира информације о тржишту и 

развија индивидуалну маркетинг ситуацију 

-развија самопоуздање у спровођењу теренских 

иситивања  

-самостално изради маркетинг план у припреми 

бизнис плана  

-препозна садржај и значај бизнис плана  

3. Управљање и 

организација, правни 

оквир за оснивање и 

функционисање 

делатности 

 -упознавање са суштином 

основних менаџмент 

функција и вештина  

-упознавање са значајем 

коришћења информативних 

технологија за савремено 

пословање 

-давање основних упустава 

о регулацији предузећа  

-упознавање са управљањем 

људских ресурса  

-наведе особине успешног манаџера и основне 

менаџерске функције 

-објасни значај информационих технологија за 

савремено пословање 

-изабере најповољнију организациону и правну 

форму привредне активности, самостално сачини и 

попуни основну пословну документацију  

-увиђа значај планирања и одабира људцких ресурса 

за потребе организације, самостално попуни CV 

-се информише у одговарајућим институцијама о 

свим релативним питањима од значаја за покретање 

бизниса  

 

4. Економија пословања, 

финансијски план 

 -разумевање значаја 

биланса стања, биланса 

успеха и токова готовине 

као најважнијих 

финансијских извештаја у 

бизнис плану 

-прпознавање 

профита/добити као 

основног мотива пословања  

-разумевање значаја 

ликвидности у пословању 

предузећа  

-објасни на једноставном примеру појам и врте 

трошкова, цену коштања и инвестиције 

-састави биланс успеха и утврди пословни резултат 

на најједноставнијем примеру 

-направи разлику између прихода, расхода са једне 

стране и прилива и одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру 

-наведе могуће начине финансирања сопствене 

делатности 

-састави финансијски план за сопствену бизнис идеју 

самостално или уз помоћ наставника  

-презентује финансијски план за своју бизнис идеју  

 

5. Пословна и тржишна 

комуникација  

 -разуме правила понашања 

у пословном окружењу 

-наведе правила понашања у радном окружењу  

-наведе правила успешног вођења састанка  

 

 

6. Ученички пројект-

презентација пословног 

плана  

 -оспособити ученика да 

разуме и доведе у везу све 

делове бизнис плана  

-оспособљавање ученика у 

вештинама презентације 

бизнис плана  

-самостално или уз помоћ наставника да повеже све 

урађене делове изнис плана  

-изради коначан (једноставан) бизнис план за 

сопствену бизнис идеју 

-презентује бизнис план у оквиру јавног часа из 

предмета предузетништво 
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7. Пољопривредне задруге  -стицање основних знања о 

пољопривредним задругама  

-упознавање значаја и 

карактеристика развоја 

задругарства, задружних 

организација посебно 

задруга у пољопривреди 

 

-објасни појам задруге и задругара 

-наведе задржне вредности, принципе и привредни 

значај задругарства у пољопривреди 

-наведе поступак оснивања задруге опште пословне 

пољопривредне задруге 

-наведе улогу и значај фондова задруге 

-познаје законску регулативу задружног деловања  

 

 

8. Подстицајне мере 

аграрне политике 

 -оспособљавање ученика да 

сагледају смисао и ефекте 

подстицајних мера аграрне 

политике  

-наведе циљеве аграрне политике  

-наведе врсте подстицаја аграрне политике и 

поступак за остваривање права на подстицај  

-наведе врсте директих плаћања  

-наведе врсте подстицаја за поњопривредну 

производњу  

-наведе врсте подсицаја за мере руралног развоја  

-објасни посебне подстицаје 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Професионална пракса  

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму  за средње стручно образовање за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17;  27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: / / / / 90 

Недељни фонд часова: / / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у биљној производњи;  
- Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне механизације; 
- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду;  

- Оспособљавање за радну и професионалну одговорност, прецизност и сигурност при раду;  
- Оспособљавање за коришћење средстава заштите на раду и заштите животне средине; 

- Оспособљавање за примену мера безбедности и здравља на 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. Основи биљне 

производње 

     

     90 

 

- Оспособљавање ученика 
за обављање једноставнијих 

послова у цвећарској 
производњи 

-Стицање радних навика  

 

 

• обави мере неге у расадничарској 
производњи; 

 
• спроведе мере личие хигијене и 

хигијене радног простора; 
 

• одлаже штетне материје и амбалажу 
на прописан начин; 
 

• одржава средства за рад; 
 
• одржава и чисти алат и прибор; 
 
• одржава хигијену у објектима и на 

површинама школске економије; 

 

 

-Континуирано праћење доступних 

исхода нивоа постигнутих 

компетенција  

 

- Тест практичних вештина  

 

-Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада. 



 

1507 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• употреби средства заштите на раду; 

 
• примени прописе заштите здравља и 

животне средине; 
 

• примени мере за сигуран рад у складу 
са прописима безбедности и здравља 
на раду; 
 

• користи стручну терминологију у 
комуникацији са сарадницима у 
рутинским задацима који захтевају 
једноставну и непосредну размену 
информација; 

 

Кључни појмови садржаја: 

Практичан рад, нега биљака  

Корелација са другим предметима: 

Расадничарска производња, Повртарство, Пољопривредна техника  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Професионална пракса  

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму  за средње стручно образовање за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 88/17;  27/18) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: / / / / 90 

Недељни фонд часова: / / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

- Оспособљавање за правилну примену пестицида, ђубрива и осталих средстава у биљној производњи;  
- Оспособљавање за правилно и рационално коришћење пољопривредне механизације;  

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду;  
- Оспособљавање за радну и професионалну одговорност, прецизност и сигурност при раду;  

- Оспособљавање за коришћење средстава заштите на раду и заштите животне средине;  
- Оспособљавање за примену мера безбедности и здравља на 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. Биљна производња       

     90 

 

-Оспособљавање ученика за 

самосталан рад у биљној 

производњи 

- Оспособљавање ученика за радну 

и професионалну одговорност, 

прецизност и сигурност при раду 

- Оспособљавање за практичну 

примену теоријских знања  

-Користи заштитну опрему при 

раду 

-Припрема терен и уређује 

простор за биљну производњу 

-примењује агротехничке мере у 

цвећарској, повртарској и 

производњи украсног и лековитог 

биља  

-калеми биљне културе 

-примењује одговарајуће  начине 

обраде у зависности од стања 

земљишта  

-рукује уређајима за наводњавање 

-обави послове везане за гајење 

 

 

-Континуирано праћење доступних 

исхода нивоа постигнутих 

компетенција  

- Тест практичних вештина  

-Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада. 
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биљака на отвореном и затвореном 

простору 

-препознаје фенофазе раста и 

развића биљних култура  

-примењује мере неге у биљној 

производњи 

-бере, класира, пакује, складишти 

и чува производе биљне 

производње 

-управља машинама и оруђима за 

рад 

-спроводи домаћинско пословање 

у пољопривредној производњи 

-припрема органско ђубриво 

-примењује принципе органске 

производње 

-поштује стандарде биљне 

производњеи добре производне 

праксе 

Кључни појмови садржаја: 

Практичан рад, нега  и заштита биљака  

Корелација са другим предметима: 

Расадничарска производња, Повртарство, Пољопривредна техника, Биљна производња  



 

1510 
 

Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9 од 14.јун 2018.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 / / / 32 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама.  

   Задаци наставе су: 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и  спремност да се разлике поштују и уважавају;  

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета;  

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог 

мишљења, активно слушање, преговарање; 

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

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба; 

- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички  живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања;  

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање.  

 

 

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. ЈА, МИ И ДРУГИ 7 Подстицањ ученика ка 

међусобно упознавање 

Подстинање ученика да 

сагледају међусобне 

сличмости и разлике и 

уваже их 

Анализира своје особине и уме да их  

представи другима  

Препозна, анализира сличности и разлике унутар групе 

Прихвата друге ученика и уважава њихову различитост  

Препозна предрасуде,стереотипе, 

дискриминациј,нетолеранцију по различитим основама . 

препозна последице постојања нетолеранцје, 

дискриминације.стереотипа, предрасуда 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, 

остварене сарадње и 

узајамног уважавања, 

резултата  групног рада с 

обзиром на постављене 

задатке 
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2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

7 • Оспособљавање 

ученика за  

комуникацију у групи 

Искаже.образложи и браки мишљење аргументима  

Активнослуша  

Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин. 

уважавајући мишљење других 

Објасни разлику између дијалога и дебате 

Објаснн разлоге и начине настанка г.часина у 

свакодневној комуникацији и објасни поспедице које 

изазивају гласине 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, 

остварене сарадње и 

узајамног уважавања, 

резултата  групног рада с 

обзиром на постављене 

задатке 

 

3. ОДНОСИ У 

ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

18 Оспособљавање 

ученика за рад у 

групи/тиму и 

међусобну сарадњу 

Подстицање ученика 

дасукобе рсшавају на 

конструктиван иачин и 

да иабегавју сукобе 

Оспособљавање 

ученика да препозна 

примере насиље у 

својој средипи 

 

Ради у групи/тиму 

Препозна прдености групног/тимског рала  

Учествујеу доношењу групних одлука Разликје могуће 

облике учешћа младпх Објасни потрбу,важност 

партииипације младих 

Објасни степене и обликеучешћа младих у сакодневном 

животу 

Објасни разлоге.ток и последице сукоба  

Објасни ефекте конфликта наток комуникације 

Уочи факторе којн одређују понаша ње у ситуацијама 

конфликта  

Анализира сукоб из различитих улова, (препознаје 

потребе и страхове актера сукоба) и налаи 

конструктивна решења прихватљива за обе стране у 

еукобу. 

Образложи предности конструктивног начине решавања 

сукоба  

Објасни значај посредовања у сукобу 

Препозна и објасни врсте насиља  

Детектује,акализира узроке насиља (у својој средини, 

међу вршњацима, школи) 

Детектуј.анализира могуће начине реаговања појединца 

у ситуацијама вршњачког насиља . из позииије жртве 

насиља и из позиције посматрача 

Прихвати одговорност за сопствено понашање 

 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  

ангажовања и 

заинтересованости ученика, 

редовност похађања, 

остварене сарадње и 

узајамног уважавања, 

резултата  групног рада с 

обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација,комуникација,насиље,жртва, одговорност  

 Корелација са другим предметима: 

Историја; Социологија са правима грађана 
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 9 од 14.јун 2018.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људски х права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

-да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички  живот; 

- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о правима детета;  

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

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

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања;  

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

- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката  

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

- да се избором садржаја и укупним нчћином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности  

 

 

 

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. ПРАВА И 

ОДГОВОРНОСТИ 

16  

 

У познавање ученика са врстама 

права и природом 

(универзалност, целовитост, 

недељивост) 

У познавање ученика са нчинима 

и механизмима заштите права - 

међународним и домаћим 

документима која гарантују 

остваривање и заштиту права 

• Објасии значење и смисао људских 

права 

• Разликује врсте људских нрава 

(линна, лолитичка, 

социјалноекономскал културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос 

права и одговорности 

Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права  

Објасни универзалност и 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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сваком појединиа  

Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права али и права 

других људи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развојностљудских права  

Објашњава потребу посебне заштите 

гграиа детета  

Проналази примере и показатеље 

остваривања и кршења л>удских 

праваа  

Процеми положај појединца и 

друштвеиих група, са аспекта 

људских права  

Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права  

Анализира и тумачи основна међунар 

и домаћа докуменга из области 

људских права  

Објасни улогу најзначајнијих 

институција и процедуре заштите 

људских права  

Објасни улогу појединца и група у 

заштити људских права  

2. Планирање и 

извођење акције 

16 Подстииање ученика на активну 

партиципацију у животу школе 

Развијање вештина планирања 

акције 

 

Идентифнкује проблеме у својој 

локалној заједници/ школи 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже активкости и дискутује о 

њима са осталим члановима тима  

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука  

Формулише цилеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и 

оцењује их 

 Представи,путем јавне 

презентације,нацрт акције и резултате 

акције. 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Права,одговорности,планирање,акција  

Корелација са другим предметима: 

Историја  

Српски језик и књижевност 

Социологија са правима грађана  
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.9 од 14.јун 2018.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпо ставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама.  

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка  и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву  

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатив а и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање  

 

 

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. Демократија и политика  5 Разумевање појмова 

демократија,политика,власт, 

грађански живот 

Упознавање са механизмима 

функционисања демократије 

и институцијама демократије 

Сагледавање значаја и начина 

контроле и ограиичеља 

власти у демократији 

Објасни појмоведемократија, 

политика, власт, грађански живот 

Објасни  разлике демокрацког од 

недемокрацкст начина одпучивања  

Објасни разлике непосредие од 

посредне демократије 

Анализира различите начине 

ограничавања власти 

Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске 

власти 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом 

локалне самоуправе 

Сагледавање улоге и 

Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка  

 

Објасни значај поштовања закона у 

демократској држави 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 
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каракгеристика цивилног 

друштва у демокатији 

Сагледавање значаја и начина 

учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

Објасни улогу локалне самоуправе и 

послове којима се бави 

 

Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

Детектује могућности утицаја 

грађана на власт, правни н политичи 

систем (различите форме грађанског 

удруживања, ратличите форме 

грађанских ининнјатива и акција ) 

Детектује н анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски 

развој друштва  

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са 

суштином грађанских, 

политичких права и правом 

на грађанску иницијагиву 

Сагледавање улоге  грађана у 

остваривању људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање неопходности и 

начина активног учешћа 

грађана у демократском 

друштву 

Објасни појам људских права  

Наведе врсте људских права и 

објаснн њихов садржај 

Детектују примере 

поштовања/кршења људских правау 

актуелним медијима  

Објасни улогу појединца у заштити 

и оствариању људских права  

Објасни појам грађанска 

иницијатива  

Наведе надленсности општине и 

послове којима се бави 

Раликује формалну од нефомалне 

ииицијативе 

Објасни форму и садржај 

формаглног предпога грађанске 

иницијативе 

Објасни структуру, функционисање, 

правила , процедуре рада 

Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све 

процедуре у процесу доношења 

одлука на предлог грађана  

Објасни појам. карактеристике, 

улогу и врсте удруживања грађана  

Идентификује и анализира 

активности и акције удружења 

грађана у својој локалној заједници. 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 
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4. Планирање конкретне 

акције 

11 Подстицање и оспособљава 

за планирање заједничких 

акција и пројеката у локалној 

заједници 

Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници 

Анализира изабране проблеме, 

изучава их 

Предлаже акгивности и днскутује о 

њимаа са осталим члановима тима  

Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука  

Формулише циљеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и 

оцењује их 

Представи,путем јавне 

презентаиију.нацрт акције и 

резултате акције 

 

Разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања и 

заинтересованости ученика, редовност 

похађања, остварене сарадње и 

узајамног уважавања, резултата 

групног рада с обзиром на постављене 

задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја  

Социологија са правима грађана  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи цел овит религијски поглед на 

свет и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чува ње и неговање сопственог верског 

и културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у за једници, о феномену смрти, о 

односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе. 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици знања 

стекли и какве су ставове усвојили у 

претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје којима ће 

се бавити православни 

катихизис у току 1. године 

срдњошколског или 

гимназијског образовања  

- Моћи да уочи какво 

предзнање има из 

Православног катихизиса  

- Бити мотивисан да похађа 

наставу православног 

катихизиза  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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2. Бог Откривења  6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно настала, 

нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог открива 

човеку ради заједнице са њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да је 

Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним 

текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и 

свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за разликовање 

знања које се односи на предмете и 

познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког знања;  

- Упознати ученике са примерима вере 

и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за разумевање 

да је богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне 

заједнице човека с Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање као 

лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

- увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

- препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи 

личним животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Хришћанин – човек 

Цркве 

7 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као благодатне 

заједнице Бога и верних која се 

остварује у светој Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој остварује 

пуноћа заједнице са Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан 

конкретне литургијске 

заједнице;  

- опише живот парохијске 

заједнице;  

- објасни у основним цртама  да 

се учешћем у литургијском 

сабрању ступа на пут 

богопознања;  

- продискутује о православном 

схватању Цркве;  

- схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

7 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето Писмо 

књига богослужбене заједнице 

(Старог и Новог Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за правилно 

тумачење Светог Писма неопходна 

укорењеност у животу Цркве.  

 

- именује различите књиге 

Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог 

Писма садржи у 

богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим Писмом;  

- моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог 

Завета;  

- моћи да закључи да је Свето 

Писмо књига Цркве, а не 

појединца.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

6. Хришћански живот 4 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом у 

Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

идентитета;  

- увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

-  уочи да светост живота није 

могућа без истовремене 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 
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- Оспособити ученика за разликовање 

народног и црквеног Предања и 

правилно доживљавање православног 

етоса који извире из литургијског 

начина постојања људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање ученицима 

да је човек биће смисла;  

- Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса.  

 

заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани 

да буду свети;  

-  уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи  

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура ,Грађанско вапитање, Социологиј, Филозофија  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да  се остварује у отвореном и 

толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних са знања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства;  

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се  хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва п озитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже  између заједнице и властите личности и 

ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом;  

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства , као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часов

а  

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином реализације 

наставе Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

 

Оцењивање  
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Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Стварање света и 

човека  

7 -Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни 

Бог који слободно из љубави 

ствара свет;  

- Развијање свести код ученика о 

стварању човека по „икони и 

подобију Божјем“, односно као 

слободне личности способне за 

љубав према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све што је 

у њему, створено за вечност, да 

буде причасник вечног Божјег 

живота;  

- Предочити ученицима чињеницу 

да је човек од Бога призван да 

управља целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у тој 

заједници обожи и човек и свет.  

- интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-  објасни да је човек икона Божја зато 

што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије Бога 

зато што је способан за заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим;  

- буде подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-  разликује особености створеног и 

нествореног;  

-  развија одговорност за сопствени 

живот и живот других;  

-  преиспитује и вреднује сопствени 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељски 

грех 

7  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског греха 

на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) састоји у 

одвајању човека и света од Бога;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да спасење као 

превазилажење смрти и 

задобијање вечног живота, јесте 

повратак у заједницу с Богом.  

 

 

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог 

превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење;  

-буде подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-стекне увид у личну одговорност за 

своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје 

спасење.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Свештена 

историја спасења 

(од Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

-Омогућити ученицима да стекну 

знање о историјском току 

остварења Божјег плана о свету;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се у личности 

Исуса Христа испуњава оно што је 

откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у чему се 

састоји разлика између Цркве као 

богочовечанске заједнице и 

других облика људских заједница;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије који сабира и 

избавља народ Божји.  

 уочи да се Бог у Старом и Новом 

Завету открива као личност и да 

позива човека у заједницу са Њим;  

-схвати на примеру Каина и Авеља, и 

закључи да је свако убиство – 

братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места  

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, схвати 

да ни једна људска заједница мимо 

Бога не води остварењу човековог 

назначења;  

- разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у 

историји;  

-развије свест да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање потомства 

дато Аврааму духовног карактера.  

  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свештена 

историја спасења 

(од Мојсија до 

Христа) 

3 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом 

Завету у личности Господа Исуса 

Христа;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије Који сабира и 

избавља народ Божји;  

- Упознати ученике са значајем 

старозаветног празновања Пасхе 

као праслике молитвеног  

сећања на Христово Страдање, 

Васкрсење и Други долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек изграђује 

Црква.  

 

сазна да је старозаветна вера – 

вера у једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

- наведе који старозаветни догађаји 

јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне и 

новозаветне историје;  

-уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног 

библијског смисла;  

 

-на примеру пророчке делатности, 

увиди значај старања о социјално 

угроженим категоријама друштва;  

- схвати на примеру Израиља, да 

Црква има наднационални карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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Христовим заповестима о љубави;  

- знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје;  

- промишља о сопственом месту у 

историји спасења;  

6. Старозаветна 

ризница  

7 Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о незаменљивости и 

вредности сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, смелије 

суочи са грехом самооправдавања и 

сваким грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 2. разреда средње школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Географија 4. Екологија 5. Философија 6. Социологија 7. Ликовна култура  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој истор ијски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (бу дући живот (димензију идеалног; 

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима;  

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

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. Увод 1 − Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и начином 

реализације наставе Православног 

катихизиса;  

- Установити каква су знања стекли и 

какве ставове усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у 

току 3. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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- посматрање понашања ученика;  

 

2. Христос 

истинити Бог 

и истинити 

човек 

5 − Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове личности и 

Његовог живота за наше спасење;  

- Протумачити ученицима Христова 

имена: Нови Адам, Месија и Емануил;  

- Протумачити ученицима пролог 

Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је Христос потпуни Бог и 

потпуни човек;  

- Упознати ученике са теологијом иконе – 

да се на иконама пројављује историјска и 

есхатолошка димензија.  

- разуме значење израза Нови Адам, 

Месија и Емануил, Логос;  

- изложи зашто је Исус Христос као 

посредник између Бога и човека 

једини Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по Јовану укаже 

на места у којима се говори о Богу као 

Логосу;  

- у основним цртама  да опише зашто 

је могуће да се у новозаветној Цркви 

представља Бог;  

- наведе основне разлике између слике 

и иконе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

3. Приближило 

се Царство 

Божје... 

5 − Пружити ученицима основ за 

разумевање да Христос доноси Царство 

Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом контексту;  

- Предочити ученицима Христово учење 

о Царству Божјем;  

- Христова проповед има универзални 

карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-увиди актуелност Христове 

проповеди;  

-разуме да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје;  

- увиди како поуке из Христове 

проповеди могу да примене на 

сопствени живот.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Где је 

Христос ту је 

и Царство 

Божје 

7 - Протумачити ученицима догађај и 

тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

-Упознати ученике да Христос у својој 

Личности обједињује Царску, Пророчку и 

Првосвештеничку службу, 

- Подстаћи ученике на размишљање да је 

Христова смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

- Ученицима указати да је Христовим 

Вазнесењем Христос прослављен као 

Господ и да је у Њему прослављена 

људска природа;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог Вазнесења 

Христос са нама у све дане до свршетка 

века;  

- Протумачити ученицима неколико 

новозаветних пневматолошких одељака  

-повеже догађај Преображења са 

литургијском песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»;  

-разуме да је свака заједничка трпеза 

израз заједништва;  

-разуме да Христос Тајном Вечером 

установљује начин на који ће 

остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-разуме да сва радост хришћанске 

вере извире из свести о победи над 

смрћу и Христовом сталном 

присуству;  

- причешћујући се, доживљава себе 

као учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи смисао 

Христовог страдања и смрти;  

-објасни да се Христос вазноси на 

небо да би узнео људску природу Оцу;  

-разуме да се Христос вазноси на небо 

да би наша вера у Христа била 

слободна  (а не изнуђена);  

- зна је општење са Христом и данас 

могуће у заједници Духа Светога – у 

Цркви.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот у 

Христу 

4 .  

-Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном љубављу 

према сваком човеку;  

- Подстицати ученике да се свакодневно 

труде у подвигу делатне љубави према 

Богу и ближњима;  

- Упутити ученике да је основни смисао 

хришћанског етоса волети друге као што 

Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима основ за 

разумевање да Христов Закон љубави 

није могуће испуњавати на формалан 

начин.  

-разуме да покајање (преумљење) 

значи постављање Царства Божјег за 

приоритет живота;  

-разуме да покајање подстиче човека 

да тражи Царство Божје;  

- зна да истински однос са Богом не 

сме бити формалистички;  

-буде свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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- посматрање понашања ученика;  

6. Светотајинск

и живот 

Цркве 

4 − Христос у својој личности обједињује 

Царску, Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

- Протумачити ученицима догађај и 

тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

- Подстаћи ученике на размишљање да је 

Христова смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

- Ученицима указати да је Христовим 

Вазнесењем еклисиолошку ипостас 

(црквени идентитет);  

- Омогућити ученицима разумевање да су 

Исповест и Покајање обновљење 

благодати Крштења;  

- Указати ученицима да је свештеничка 

служба продужетак Христовог служења 

којим је Он спасао свет;  

- Указати ученицима да се учешћем у 

светим Тајнама постаје део Тела 

Христовог;  

-Развијати свест ученика да је света 

Литургија Тајна Божјег присуства у свету 

и уласка у Царство Божје.  

-Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек 

Крштењем и Миропомазањем 

задобија примање дарова Светог Духа 

за служење у Цркви;  

-схвати да су исповест и покајање 

повратак у наручје Очево и заједницу 

Цркве;  

- зна да су службе у Цркви дарови 

Духа Светога;  

-међусобно да разликује различите 

службе у Цркви (епископ, свештеник, 

ђакон, лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

      7. Новозаветна 

ризница  

6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног домостроја 

спасења на примеру анафоре Василија 

Великог;  

- Детаљно протумачити ученицима 

молитву Оче наш у контексту Литургије;  

- Пружити ученицима основ да повежу 

Христов однос према потребитима са 

харитативном делатношћу хришћана 

данас;  

- Предочити ученицима кроз јеванђелске 

текстове да у прихватању Христове Тајне 

нема раздора међу људима;  

-препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог;  

-тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву;  

-разуме да братска хришћанска љубав 

своје порекло има у примеру 

Христове љубави;  

-буде свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 3. разреда средње школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  
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- Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса.  

 Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија  

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност , Грађанско васпитање , Историја , Екологија , Географија , Филозофија , Психологија , Социологија , Ликовна култура  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Историја (изборни) 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32     

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности  

- Развијање индивидуалног и националног идентитета  

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света(у националном,регионалном,европском и 

глобалном оквиру). 

- Развијање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву  

 

 

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. Знаменити Срби кроз 

векове 

10 Циљ наставе предмета историје је стицање 

хуманистичког образовања и развијање историјске 

свести;разумевање историјског простора и 

времена,историјских догађаја, појава и процеса и улоге 

истакнутих личности 

По важећем 

плану и 

програму нема 

исхода за 

нереформисане 

смерове. 

Облици наставе: теоретска  

Место реализације:учионица 

или кабинет 

Оцењивање:Праћење 

остварености циљева  

Тестови знања  

2. Војска,оружје,рат 9 Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

стицање и проширивање знања. 

  

3. Српска револуција 1804-

1835 

13 Развијање вештина и формирање ставова неопходних за 

разумевање савременог света;унапређивање 

функционалних вештина и компетенција неопходних за 

живот у савременом свету (истраживачких вештина, 

критичког и креативног мишљења, способности 

изражавања сопствених ставова, разумевање 

мултикултуралности) 

  

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  2.Географија  3.Грађанско васпитање  4.Верска настава  
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Изабрани спорт - фудбал 

Разред: Други - одбојка  

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: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

- Циљ наставе предмета - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима);  

Циљеви предмета:  стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања - тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања; •социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу;  

откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.  

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

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. Предлог спортова који се 

понуде ученицима као 

избор:  

У првом реду, спортови 

који се у одређеном 

обиму обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања:  

 

атлетика  

 

 

 

 

 

• Упознавање ученика са вредностима 

спорта  

 

• усмерени развој и одржавање 

моторичких способности ученика;  

 

• учење и усавршавање моторичких форми 

изабраног спорта;  

 

• стицање теоријских знања у изабраном 

спорту;  

 

 • познавање правила такмичења у 

изабраном спорту; 

 

• теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри;  

 

• прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике;  

 

• прикаже, објасни и демонстрира 

колективну тактику спортске гране 

са којом се упознао и учио; 

 

 • игра уз примену правила игре; 

 

 • учествује у организацији 

школских спортских такмичења  

• Настава физичко васпитање - изабрани 

спорт је изборни предмет и реализује се у 

оквиру редовне наставе са једним или два 

часа недељно који се уноси у распоред 

часова школе.  

Часови се уписују према редовном 

распореду часова у рубрику дневника под 

називом - изабрани спорт (нпр. атлетика) и 

посебно се нумерише. 

 

Праћење напретка ученика обавља се 

сукцесивно током целе школске године, а 

на основу јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске целине. У 

осмом разреду оцењивање се врши 



 

1532 
 

гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

ритмичка  

 

 

 

 

 

гимнастика  

 

 

 

 

 

рукомет  

 

 

 

 

 

кошарка   

 

 

 

одбојка  

 

 

 

 

 

 

мали фудбал   

 

 

 

 

 

 • формирање навика за бављење 

изабраним спортом;  

 

• социјализација ученика кроз изабрани 

спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;   

 

• откривање даровитих и талентованих 

ученика за одређени спорт и њихово 

подстицање да се баве спортом.  

 

• учење и усавршавање основних и 

сложених елемената технике изабраног 

спорта;   

 

• пружање неопходних знања из изабраног 

спорта (принципи технике, начин 

вежбања-тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, правила 

такмичења у спорту итд.) и њихова 

примена у пракси; 

 

 • учење и усавршавање основне тактике 

изабраног спорта и њена примене у 

пракси;  

 

• обавезна реализација такмичења на 

одељенском и разредном нивоу; 

 

 • задовољавање социјалних потреба за 

потврђивањем и групним поистовећењем и 

др; 

 

 • стварање објективних представа ученика 

о сопственим могућностима за учешће у 

изабраном спорту;   

 

• подстицање стваралаштва ученика у 

спорту (удомену технике, тактике и 

такмичења). 

 

 • упознавање ученика са основним 

принципимна вежбања у складу са 

 

• примењује правила фер плеја  

бројчано, на основу остваривања 

оперативних задатака и минималних 

образовних захтева: 

 

 • стање моторичких способности;  

 

• усвојене здравствено-хигијенске навике;  

 

• достигнути ниво савладаности моторних 

знања, умења и навика у складу са 

индивидуалним могућностима; 

 

 • однос према раду.  

 

1. Праћење и вредновање моторичких 

способности врши се на основу 

савладаности програмског садржаја којим 

се подстиче развој оних физичких 

способности за које је овај узраст критичан 

период због њихове трансформације под 

утицајем физичких активности - 

координација, гипкост, равнотежа, брзина, 

снага и издржљивост.   

 

2. Усвојеност здравствено-хигијенских 

навика прати се на основу утврђивања 

нивоа правилног држања тела и одржавања 

личне и колективне хигијене, а, такође, и 

на основу усвојености и примене знања из 

области здравља.  

 

3. Степен савладаности моторних знања и 

умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на 

крају навођења програмских садржаја.   

 

4. Однос према раду вреднује се на основу 

редовног и активног учествовања у 

наставном процесу, такмичењима и 

ваншколским активностима.  

 

Оцењивање ученика у оквиру праћења и 

вредновања наставног процеса, врши се на 
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плес 

његовим узрастом;  

 

 • упознавање ученика са штетним 

последицама неправилног вежбања и 

предозирања у изабраном спорту; 

 

 • упознавање ученика са етичким 

вредностима и слабостима спорта;  

 

• упознавање ученика са естетским 

вредностима спорт 

основу правилника о оцењивању ученика 

основне школе и на основу савремених 

дидактичко методичких знања. 

Кључни појмови садржаја: 

Одбојка, спорт, моторика, вежбање 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, физика  
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У школској 2019/2020.години 3.разред образовног профила Цвећар – вртлар, реализује се према 
нереформисаном програму. 

 

 

 

 

 

А. OПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

(теорија, вежбе, практична 
настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

б
ло

ку
 г

о
д

. 

Разредно часовна настава 

Н
ас

та
ва

 у
 

б
ло

ку
 г

о
д

. 

Разредно часовна настава 

 

Н
ас

та
ва

 у
 

б
ло

ку
 г

о
д

. 

Разредно часовна 
настава 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ годишње 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 3  105   3  70   2  64   239  

2. 
____________језик и 
књижевност* 

     
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

3. Страни језик 2  70   2  70   2  64   204  

4. 
Физичко васпитање 2  70   

2 
 

70 
  2  64   

204 
 

5. Математика 3  105   2  70        175  

6. Рачунарство и информатика 1  35 60            35 60 

8. 
Географија 2  70        

 
 

 
  

70 
 

9. 
Физика 2  70        

 
 

 
  

70 
 

10

. 

Хемија 2  70             64  

11. Историја 2  64             70  

12. Ботаника 1  35             35  

13. Устав и права грађана           1  32   32  

Изборни предмети 

1. Грађанско васпитање/Верска настава 1  32   1  32   1  32   96  

2. Изборни предмет према програму 

образовног профила** 
     1  32   1  32   64  
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Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
(теорија, вежбе, практична 

настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 
настава  

Н
а
с
т
а
в
а
 у

 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 
настава  

Н
а
с
т
а
в
а
 у

 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 
настава  

 

Н
а
с
т
а
в
а
 у

 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

Разредно часовна 
настава  

 

Н
а
с
т
а
в
а
 у

 

б
л
о

к
у

 г
о

д
. 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШ

ЊЕ 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШ

ЊЕ 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШ

ЊЕ 

НЕДЕЉ

НО 

ГОДИШЊ

Е 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Цвећарство 3  105   3  105   3  96   9  306   

2. 
Дендрологија са  

расадничарством 

     
2 

 
70 

  
2 

 
64 

  
4 

 
134 

  

3. Пољопривредна техника       2  70        2  70   

4. 
Подизање и нега зелених 

површина  

     
2 

 
70 

       
2 

 
70 

  

5. Повртарство      2  70        2  70   

6. Лековито и зачинско биље           2  64   2  64   

7. Заштита биља            2  64   2  64   

8. 
Организација производње и 

продаје 

          
2 

 
64 

  
2 

 
64 

  

9. Практична настава   6  210 60  11  385 60  12  384 60  29  979 180 

                      

Укупно Б: 3 6 105 210 60 11 11 385 385 60 11 12 352 384 60 25 29 842 979 180 

Укупно Б: 9 315 60 22 770 60 23 736 60 54 1821 180 

Укупно А + Б: 23 8 805 280 60 19 11 665 385 60 18 12 576 384 60 60 30 2046 1049 180 

Укупно А + Б: 31 1085 60 30 1050 60 30 960 60 91 3095 180 

Укупно часова: 31 1145 30 1110 30 1020 91 3275 
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: Трећи  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику, развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевно г језика у усменом и 

писаном изражавању;  

- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања и неговање културе дијалога;  

- Продубљивање знања о српској и светској књижевности и оспособљавање ученика за интерпретацију књижевних текстова, унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

- Проучавање репрезентативних дела српске и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књиж евности;  

- Унапређивање знања о култури сопственог и других народа;  

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања;  

- Развијање критичког и истраживачког односа према књижевности;  

-  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  

- Оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе;  

- Развијање интересовања за нова сазнања. 

 

 

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. Модерна   

 

11 

Упознавање са основним одликама 

модерне, представницима и њиховим 

делима  

-наведе ослике правца, представнике 

и њихова дела  

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

2. Међуратна књижевност 

 

11 

 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, представницима 

и делима  

-наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела  

- анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  



 

1537 
 

 

 

3. Савремена књижевност 

 

11 

 

Упознавање ученика са одабраним 

прочитаним делима савремене 

књижевности 

-изнесе своје утиске о прочитаним 

делима савремене српске 

књижевности 

- уочи одлике савремене 

књижевности на прочитаним делима  

- уочи разлику између књижевног 

дела и његове интерпретације у 

филмској и позоришној уметности 

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

4. Лексикологија   

 

7 

 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије 

-препозна и одреди вредност  

лексеме 

- наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона  

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

 

5. Синтакса 7 Систематизовање знања о синтакси -одреди синтаксичке јединице у 

реченици 

- препозна типове зависних, 

независних реченица и напоредних 

конструкција  

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

6. Правопис 7 Оспособљавање ученика за примењивање 

знања из језика и правописа у складу са 

језичком нормом 

-примени правописне знаке у складу 

са језичком нормом 

- употреби интерпункцију у складу 

са језичком нормом 

- примењује правописна правила у 

писању скраћеница  

 

7. Култура изражавања        12 Оспособљавање ученика да теоријска 

знања из граматике и правописа 

примењују у усменом и писаном 

изражавању у складу са језичком нормом, 

користе различите облике казивања и 

функционалне стилове,  

Оспособљавање ученика да попуњавају 

административне обрасце у складу са 

језичком нормом и користе функционални 

администартивни стил 

-износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

-примени одлике административног 

стила  

- примени вештину комуникације у 

ситуацијама везаним за струку 

 

Праћење остварености 

исхода  

Тестови знања  

 

Кључни појмови садржаја: 

Модерна, међуратна књижевност, савремена књижевност, синтакса, лексикологија  

Корелација са другим предметима: 

Верска настава, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних страт егија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуника цији; стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

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. Unit 1 6 Обнављање садашњих времена кроз 

краће текстове и слушање аудио 

материјала предвиђеног за поменуту 

област и конверзацију. Обрађивање 

придева који се завршавају на -ed /ing, 

и њихово разликовање у значењу при 

употреби у реченицама. 

Ученик ће бити способан да 

разликује и правилно 

употребљава следећа глаголска 

времена: Present Simple, Present 

Continuous, као и да разликује 

значење придева који имају 

исти корен речи, а завршавају 

се на  -ed /ing. 

Усмено и писмено 

2. Unit 2 10 Детаљно обнављање прошлог 

времена кроз текстове, слушање 

аудио материјала и конверзацију  и  

Used to and would + infinitive 

Ученик ће бити способан да 

разликује прошло време од 

садашњег  и да правилно 

употребљава   Used to and would 

+ infinitive. 

Усмено и писмено 

3. Unit 3 11 Детаљно обнављање врста речи и 

реда речи у реченицама  кроз 

текстове, слушање аудио материјала и 

конверзацију, као и спајање две 

реченице у једну уз помоћ  

релативних клауза  who, which, where. 

Ученик ће бити способан да 

разликује врсте речи и да 

придеве правилно распоређује у 

реченицама, као и да спаја 

краће реченице уз помоћ 

релативних клауза  who, which, 

Усмено и писмено 



 

1539 
 

 

 

 

where. 

4. Unit 4 10 Оспособљавање ученика да правилно 

користе модалне глаголе 

must,should,can,might,could кроз 

разговор и читање текстова. 

Ученик ће бити способан да 

самостално употребљава 

наведене модалне глаголе. 

Усмено и писмено 

5. Unit 5 9 Оспособљавање ученика да пребацује 

реченице из управног у неуправни 

говор уз употребу прилога. 

Ученик ће бити способан да 

самостално пребацује реченице 

из управног у неуправни говор. 

Усмено и писмено 

6. Unit 6 9 Обнављање прилога и прилошких 

одредби, вокабулара који се односи 

на храну и друге намирнице кроз  

текстове, слушање аудио материјала и 

конверзацију. Разликовање пасива од 

актива. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава прилоге 

и прилошке одредбе, изразе за 

количину и одређени и 

неодређени члан: some, any, 

much, many, a lot of, a  little and a 

few; the, a, an. Моћи ће да 

разликује реченице у пасиву од 

реченица у активу. 

Усмено и писмено 

7. Unit 7         9 Обнављање садашњег простог 

времена и будућег и оспособљавање 

ученика за правилно коришћење 

нултих и првих 

кондиционалних(условних) реченица 

кроз текстове, слушање аудио 

материјала и конверзацију и усвајање 

новог вокабулара. 

Ученик ће бити способан да 

правилно употребљава условне 

реченице и нови вокабулар. 

Усмено и писмено 

Кључни појмови садржаја: 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, The Passive Voice, Clothes vocabulary, 

Conditionals, Word endings 

Корелација са другим предметима: 

Српки језик и књижевност, грађанско васпитање 
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Образовни профил: Цвећар- вртлар  

Назив предмета: Руски језик 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-- Циљ наставе руског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика; разви јање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. 

 

 

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.  

Мы с вами опять в школе 

 

 

 

10 Читање и превођење текста првог 

модула. Реченице са субјектом 

типа мы с вами. Реченице са 

куполама являться, називаются. 

Реченице са куполом есть. 

 

Ученик ће бити у стању да се 

користи новим речима и да 

користи конструкције нових 

типова реченица. 

Усмено и писмено 

2. Наша страна и мир 10 Читање и превод текста. Познатији 

наши и страни географски називи 

са специфичностима у роду, броју 

и промени. Читање децимала и 

разломака. 

 

Ученик ће бити у стању да 

користи нове речи у свом 

вокабулару, препознаје 

специфичности у промени, 

броју и роду неких 

географских имена, чита 

децимале и разломке. 

Усмено и писмено 
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3. Мы читаем и говорим о 

русских художниках 

10 Читање и превод текста. Пасивни 

глаголски придеви-употреба. 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава пасивне 

глаголске облике. 

 Усмено и писмено. 

4. Венец научной работы 

есть предсказание 

4 Читање и превод текстова. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Усмено и писмено 

 

5. Юность смотрит в 

будущее 

14 Читање и превод текстова. 

Утврђивање и систематизација 

придевских облика. Реченице са 

трпним глаголским придевом у 

предикату  Радни глаголски придев 

садашњег времена. 

Ученик је у стању да се 

користи новим речима, 

користи све придевске 

облике, радни глагослки 

придев у садашњем времену 

и реченице са трпним  

глаголским придевом. 

Усмено и писмено 

 

 

 

 

6. Нет шедевров, погибших 

в забвении 

8 Читање и превод текста. Радни 

глаголски придев прошлог 

времена.  Скраћенице (вуз, МГУ) 

Ученик се користи новим 

речима, употребљава   

скраћенице и користи се 

радним глаголским 

придевом у прошлом 

времену. 

Усмено и писмено 

 

 

 

7. Прошлое и настоящее в 

неразрывной связи 

4 Читање и превод текста. Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима  

Усмено и писмено 

 

8. Театр-школа жизни 4 Читање и превод текста. 

Систематизација неодређених 

заменица. Реченице са одредбом за 

приближну количину. 

Ученик је проширио свој 

вокабулар новим речима. 

Користи се неодређеним  

заменицама и реченицама  

са одредбом за приближну 

количину. 

Усмено и писмено 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Типови реченица;  децимала и разломци; глаголски придеви; скраћенице;  

Корелација са другим предметима: 

Српски језик;  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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, усавршава њу 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 (васпитно -образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења   

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи 

оне, које могу имати негативан утицај 

на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  



 

1543 
 

неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

 

2.  

Атлетика  

 

5 

• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Кошарка  

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, 

умећа, вештина, техника 

и навика предвиђених 

програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али 

без стварања крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, 

сусрете и манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

5 
• Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности 

покрета и кретања; 

• Усвајање етичких 

вредности и подстицање 

вољних особина ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Кошарка  

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, 

умећа, вештина, техника 

и навика предвиђених 

програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али 

без стварања крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, 

сусрете и манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика  

 

5 

• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  
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8.  

Антрополошка мерења  

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања 

неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, кошарка, атлетика, фитнес  

Корелација са другим предметима: 

Биологија, Физика, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура  
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Устав и право грађана  

Разред: трећи - нереформисан 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.  11 oд 28.јуна2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 / / / 32 

Недељни фонд часова: 1 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његово м 

учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

Задаци наставе предмета Устав и права грађана су да ученици:  

• проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени сад ржином 

предмета;  

• упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком проце су, тј. у вршењу власти и политичком 

животу уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд;   

• стекну општу представу о уређењу Републике Србије;  

• усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

• развију спремност да   делују у духу поштовања демократских вредности;  

• разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и   поштовања  различитости; 

• узму учешће у  животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

• унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релеватн их за 

живот у демократском друштву; 

• унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената. 

 

 

 

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. УСТАВ И ПРАВНА 

ДРЖАВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   

8 Упознавање са појмом, садржином и 

врстама устава, Уставом Републике 

Србије  и правосудним системом 

Републике Србије 

Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 
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2. ДЕМОКРАТИЈА И 

МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ 

У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ   

8 Упознавање са политиком као 

вештином управљања друштвом; 

оспособљавање за демократско 

мишљење;  

упознавање са функционисањем 

државних институција и органа власти 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА 

ПРАВА И СЛОБОДЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

8 Богаћење знања о људским правима и 

слободама и о улози појединца у 

друштвеном и политичком животу 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

Писмено испитивање 

(нестандардизовани тест) 

 

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И 

ТЕРИТОРИЈАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

8 Упознавање са уставном историјом 

Републике Србије; 

развијање знања о аутономији и 

локалној самоуправи. 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Корелација са другим предметима: 

Историја, социологија,грађанско васпитање 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Цвећарство  

Разред: Трећи  

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. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 96 / / / 96 

Недељни фонд часова: 3 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање знања о морфологији, размножавању, условима гајења и примени цветних врста отвореног простора  

- Стицање знања о морфологији, размножавању, условима гајења и примени цветних врста затвореног простора  

- Стицање знања о производњи и примени ружа  

- Оспособљавање за производњу цветних врста отвореног простора  

- Оспособљавање за производњу цветних врста затвореног простора  

- Оспособавање за производњу и примену ружа  

 

 

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. Саксијско цвеће 36 • Стицање знања о појму, значају и 

примени цветнодекоративних 

саксијских врста цвећа  

• Стицање знања о цветнодекоративним 

саксијским врстама цвећа  

• Оспособљавање ученика за производњу 

цветнодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Оспособљавање ученика за примену 

цветнодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Стицање знања о појму, значају и 

примени лиснодекоративних саксијских 

врста цвећа  

• Стицање знања о лиснодекоративним 

саксијским врстама цвећа  

• Оспособљавање ученика за производњу 

• Наброји и опише цветнодекоративне 

саксијске врсте цвећа  

• Наведе и опише начин 

размножавања цветнодекоративних 

саксијских врста цвећа  

• Примењује начине размножавања   

цветнодекоративних саксијских 

врста цвећа  

• Примени мере неге  

цветнодекоративних саксијских 

врста цвећа  

• Пресади (прелончава)  

цветнодекоративне саксијске врсте 

цвећа  

• Опише појам лиснодекоративних 

саксијских врста  

• Наброји и опише лиснодекоративне 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  
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лиснодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Оспособљавање ученика за примену 

лиснодекоративних саксијских врста 

цвећа  

саксијске врсте 

• Наведе и опише начине 

размножавања лиснодекоративних 

саксијских врста  

• Примени начине размножавања   

лиснодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Примени мере неге  

лиснодекоративних саксијских врста  

• Пресади лиснодекоративне саксијске 

врсте цвећа  

2. Производња резаног 

цвета  

 

20 • Стицање знања о појму, значају и 

примени цвећа за резање 

• Стицање знања о цветним врстама за 

резање 

• Оспособљавање ученика за производњу 

цветних врста за резање у условима 

отвореног и затвореног простора  

• Оспособљавање ученика за припрему 

резаног цвећа за чување и продају 

• Опише појам цветних врста за 

резање 

• Наброји и опише цветне врсте за 

резање 

• Наведе и опише начине производње 

садног материјала цветних врста за 

резање 

• Наведе услове гајења цветних врста 

за резање 

• Наведе мере неге цветних врста за 

резање 

• Наведе  и опише начине припреме 

цветних врста за резање за 

класирање, чување и продају 

• Примени начине производње садног 

материјала цветних врста за резање 

• Примени мере неге цветних врста за 

резање на отвореном и затвореном 

простору 

• Негује матичне бике цветних врста 

за резање 

• Припреми супстрат за гајење 

цветних врста за резање 

• Бере, класира и чува цветне врсте за 

резање 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

3. Аранжирање цвећа  

 

15 • Упознавање ученика са биолошким и 

декоративним својствима биљног 

материјала који се најчешће користи за 

аранжирање 

• Упознавање и стицање вештина при 

коришћењу прибора, алата, посуда и 

• Аранжира  цветнодекоративне 

саксијске врсте цвећа по налогу 

• Аранжира лиснодекоративне 

саксијске врсте по налогу 

• Наброји и опише три главне гране 

• Наведе врсте аранжмана прему 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  
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помоћног материјала  

• Упознавање ученика са историјаатом 

икебане 

• Упознавање ученика са основним 

принципима аранжирања  

месту постављања  

• Наведе начин израчунавања дужине 

и уочи положај грана у зависности 

од стила аранжирања  

 

 

4. Производња садница 

ружа  

8 • Стицање знања о значају, морфологији 

и примени ружа (појам, значај и 

примена ружа) 

• Стицање знања о подели ружа  

• Оспособљавање ученика за производњу 

садница ружа и ружа за резање 

• Оспособљавање ученика за примену 

ружа  

• Опише морфолошке особине ружа  

• Наброји и опише поделу ружа  

• Наброји и опише начине 

размножавања ружа  

• Објасни размножавање ружа 

калемљењем 

• Опише поступке од вађења садница 

до садње или продаје 

• Наведе услове гајења ружа  

• Наведе и опише мере неге ружа  

• Опише производњу ружа за резани 

цвет 

• Опише начине бербе цветова ружа  

• Сеје семе за производњу подлоге 

ружа  

• Калеми руже 

• Примењује мере неге садног 

материјала руже 

• Вади, класира и трапи 

• Чува  руже до садње или продаје  

• Сади руже на стално место и за 

резани цвет 

• Примењује мере неге ружа  

• Бере руже за резани цвет 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

 

5. Цветно семенарство 17 • Стицање знања о особинама 

квалитетног семена  

• Стицање знања о климатским условима 

за заснивање семенске производње  

• Стицање знања о сакупљању семена, 

чувању и паковању семена  

• Стицање знања о здравственој контроли 

засада и објекта за производњу  

• Наброји и опише особине 

квалитетног семена  

• Наброји и објасни климатске услове 

за заснивање семенске производње 

• Опише начине сакупљања, чувања и 

паковања семена  

• Наведе мере здравствене контроле 

засада и објекта за производњу 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

Кључни појмови садржаја: 

Саксијско цвеће, резани цвет, ружа  

Корелација са другим предметима: 

Дендрологија са расадничарством, Биологија  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Дендрологија са расадничарством 

Разред: Трећи  

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подр учје рада пољопривреда, 

производња и прерада хране („Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

- Ученици се упознају са декоративним, биолошким и еколошким особинама дендролошких врста најчешће заступљених у нашем подручју   

- Ученици треба да овладају неопходним техникама савремене расадничке производње како би успешно производили висококвалитетни р асаднички материјал 

 

 

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. Организација расадника 5 • Стицање знања о условима 

средине и расадничке 

производње 

• Стицање знања о одељку 

за размножавање 

• Стицање знања о одељку 

за формирање садница 

дрвећа и жбуња  

• Стицање знања о 

непродуктивном делу 

расадника  

• Опише појам расадника  

• Наброји и опише делове 

расадника  

• Опише одељак за 

размножавање 

• Опише одељак за формирање 

садница дрвећа и жбуња  

• Наведе непродуктивне делове 

расадника  

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

2. Размножавање  16 • Стицање знања о 

генеративном начину 

размножавања 

дендролошких врста  

• Стицање знања о 

вегетативном начину 

дендролошких врста  

• Оспособљавање ученика 

за генеративно и 

вегетативно размножавање 

• Наброји делове семена  

• Опише сетву семена  

• Наброји и опише вегетативне 

начине размножавања  

 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  
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дендролошких врста  

3. Планирање производње, 

припрема рада, техника 

рада  

16 • Стицање знања о појму и 

значају 

• Стицање знања о радовима 

у сејалишту до појаве 

поника  

• Стицање знања о радовима 

после појаве поника  

• Стицање знања о вађењу, 

сортирању и чувању 

извађених садница  

• Стицање знања о 

припреми садног 

материјала за продају  

• Наброји и опише радове до 

појаве поника у сејалишту 

• Наброји и опише радове 

после појаве поника у 

сејалишту 

• Објасни вађење, сортирање и 

чување извађених садница  

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

4. Производња садница у 

судовима  

5 • Стицање знања о појму, 

значају и примени 

• Стицање знања о врстама 

контејнера  

• Стицање знања о 

савременим контејнерским 

системима  

• Опише појам производње 

садница у судовима  

• Наброји и опише врсте 

контејнера  

• Наброји и опише савремене 

контејнерске системе 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

5. Технологија производње 

појединих врста и форми 

26 • Стицање знања о појму, 

значају и примену 

• Стицање знања о 

технологијама производње 

дендролошких врста  

• Оспособљавање ученика 

за производњу 

дендролошких врста  

 

• Опише појам технологије 

производње 

• Наброји и опише начине 

производње појединих врста 

и форми 

• Наведе услове сакупљања и  

чувања семена  

• Сеје семе појединих врста и 

форми 

• Калеми поједине врсте и 

форме 

• Усмене провере знања  

• Тест знања  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција  

 

Кључни појмови садржаја: 

Расадник, размножавање дендролошких врста  

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, Агрохемија, Педологија, Биологија  
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Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Лековито и зачинско биље 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 -  - - 64 

Недељни фонд часова: 2 - - - 

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе предмета лековито и зачинско биље је да се ученици упознају с лековитим биљем, њиховим скупљањем, начину гајења важни јих култура, њихове 

примене, као и да им стечена знања буду основа за даље стручно усавршавање.  

Задаци наставе су:  

- упознавање ученика са морфолошким особинама лековитог биља, њиховом производњом, могућностима и применом у пракси;  

- да ученици стекну неопходна знања везана за производњу високо квалитетне "дроге" као и за скупљање исте у природи;  

- да ученици са разумевањем примењују стечена знања и да шире културу гајења и коришћења лековитог и зачинског биља;  

- код ученика развити значај производње еколошки исправног лековитог и зачинског биља.  

 

 

 

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. Општи део 22 - да ученици стекну неопходна 

знања везана за производњу високо 

квалитетне "дроге" као и за 

скупљање исте у природи; 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

2. Посебан део 42 - упознавање ученика са 

морфолошким особинама 

лековитог биља, њиховом 

производњом, могућностима и 

применом у пракси; 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

Кључни појмови садржаја: 

Лековитост, сакупљање, сушење, гајење, производња, врста  

Корелација са другим предметима: 

Цвећарство, дендрологија  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Заштита биља  

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму.Пољопривреда, производња и прерада хране.... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање основних знања о биљним болестима, њиховим изазивача, типовима, начинима настајања биљних болести и њиховој штетности ; 

- Стицање основних знања о биљним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавања  

- Стицање основних  знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њихове примене;  

- Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама извођења  

- Стицање основних знања заштите у цвећарској,украссног шибља и дрвећа,травних површина  

 

 

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. Увод        2 Стицање знања о значају заштите у 

цвећарској, вртларској, 

повртаарској производљи и 

заштити зелених површина  

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

2. Абиотски штетни 

утицаји 

        3 Стицање основних  знања о 

настанку неинфективних-

непаразитних болести 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

3. Основни појмови о 

биљним болестима  

        10 Стицање основних знања о 

биљним болестима, њиховим 

изазивачима, начинима настајања 

и штетности 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 
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4. Основни појмови о 

штеточинама  

        5 Стицање основних знања о 

биљним штеточинама, времену 

настајања оштећења и 

препознавању             

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

5. Мере борбе         6 Стицање основних знања о мерама 

заштите биља, њиховој примени 

значају, и вештинама извођења  

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

6. Пестициди         10 Стицање знања о пестицидима, 

начину, времену и ефектима 

њихове примене 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

7. Дезинфекција          2 Стицање знања  о 

дезинфекцији,начину, времену,и 

ефектима дезинфекције 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

8. Болести и штеточине         26 Стицање знања о  најважнијим 

болестима и штеточинама 

ружа,украсног шибља и 

дрвећа,травних површина, 

складишта и њихово сузбијање 

Не постоје дефинисани исходи 

у важећем Просветном 

гласнику 

Усмене провере знања; 

Писмене провере; 

Континуирано праћење активности 

ученика. 

Кључни појмови садржаја: 

Биљне болести, абиотски чиниоци,штеточине,дезинфекција, мере борбе  

Корелација са другим предметима: 

Биологија,хемија,цвећарство,декоративна дендрологија,паркарство,повртарсво, лековито биље  
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Образовни профил: Цвећар вртлар 

Назив предмета: Организација производње и продаје 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране(„Сл.Гласник РС-Просветни 

гласник“, бр.5 од 20. мај 2013.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64 / / / 64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-упознавање ученика са основним појмовима организације производње и продаје, носиоцима привређивања, средствима пословања, усл овима ефикасности пословања, 

односима улагања и резултатима пословања.   

- упознавање основних друштвених обележја техничког и технолошког процеса како би усвојили потребна знања, хтења и навике засноване на савременим 

достигнућима науке и технике 

-схватање потребе заштите на раду, њеног хуманитарног и економског значаја и развијање свести о важности културе рада у очувању  животне средине 

-стицање знања о начину организовања производње и продаје 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула  

 

 

Бр.часов

а  

 

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. Привреда, 

привређивање и 

носиоци привређивања  

2 -појам привреде и привређивања, структура привреде и 

привређивања, делатности у структури привреде, носиоци 

привређивања  

/ -праћење остварености 

исхода  

-тестови знања  

-усмено испитивање 

2. Предузеће као носилац 

привређивања и 

организација функција 

у предузећима  

4 -појам и циљеви предузећа, врсте предузећа, појам и подела 

функција  

  

3. Средства за пословање 

предузећа  

4 -појам и облици средстава у предузећу, основна средства, 

обртна средства, средства резерви и заједничке потрошње  

  

4. Трошкови и 

калкулација  

5 -појам трошка, подела и садржина трошкова, појам и врсте 

калкулација и методе израде калкулација  
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5. Резултати пословања 

предузећа  

6 -приход предузећа доходак и добит предузећа, економска 

мерила ефикасности остварених резултата: продуктивност, 

рентабилност и економичнос 

 

6. Планирање 

производње и продаје 

3 -носиоци планирања, принципи планирања, врсте планова и 

оперативна анализа 

 

7. Привредна евиденција  4 -изворни документи, евиденција рада, материјала и готових 

производа  

 

8. Инвентарисање 2 -појам, задаци и врсте инвентарисања, припреме и 

организација инвентарисања  

 

9. Организација 

производње 

16 - организација земљишне територије, организација 

плодореда, специјализација производње, интензивност 

производње 

- организација извођења важнијих радних процеса у 

цвећарској и вртларској производњи 

 

10. Организација продаје 10 -продавнице – цвећаре (локација, унутрашњи изглед цвећаре 

и основне функције цвећаре) 

- технике припреме продаје и продаја (набавка, распакивање 

робе, сортирање и класирање робе, стављање ознаке на робу 

и чување робе) 

- складиште (радни процеси у складишту и документација 

складишта и продавнице, манипулисање робом у складишту) 

- рекламација (рекламација достављачима, рекламација на 

квалитет и количину, рекламација купаца) 

 

11. Хигијенско-техничка 

заштита  

2 -карактеристике заштите на раду, узроци повреда на раду и 

организације хигијенско-техничких заштитних мера  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Практична настава  

Разред: Трећи  

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. 5/2002) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: / / 60 384 384 

Недељни фонд часова: / / / 12 

Општи циљеви и задаци: 

- Стицање и усвајање стручних знања заснованих на савременим достигнућима савремене технике и технологије у цвећарској, расадни чкој, повртарској производњи и 

производњи лековитог и зачинског биља  

- Упознавање са најосновнијим радовима у подизању и неговању зелених површина  

- Стицање знања и умећа за руковање, рационално коришћење и одржавање средстава за рад која се користе у хортикултури  

 

 

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. Цвећарство  96 • Оспособљавање ученика за 

производњу цветнодекоративних 

саксијских врста цвећа  

• Оспособљавање ученика за примену 

цветнодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Оспособљавање ученика за 

производњу лиснодекоративних 

саксијских врста цвећа  

• Оспособљавање ученика за примену 

лиснодекоративних саксијских врста 

цвећа  

• Припреми супстрат за размножавање 

цветнодекоративних саксијских врста цвећа  

• Примењује начине размножавања 

цветнодекоративних саксијских врста  

• Примени мере неге цветнодекоративних 

саксијских врста  

• Пресади цветнодекоративне саксијске врсте 

по налогу 

• Припреми супстрат за размножавање 

лиснодекоративних саксијских врста цвећа  

• Примењује начине размножавања 

лиснодекоративних саксијских врста  

• Примени мере неге лиснодекоративних 

саксијских врста  

• Пресади лиснодекоративне саксијске врсте 

по налогу 

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника  
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2. Дендрологија са 

расадничарством 

96 • Оспособљавање ученика за 

генеративно и вегетативно 

размножавање дендролошких врста  

• Оспособљавање за радове у сејалишту 

до појаве поника  

• Оспособљавање за радове после 

појаве поника  

• Стицање знања о вађењу, сортирању и 

чувању извађених садница  

 

• Учествује у основној обради земљишта  

• Примени различите начине допунске обраде 

земљишта  

• Припреми семе, посуде и алат за сетву 

семена  

• Сеје семе у леје отвореног и затвореног 

простора  

• Сеје семе у посуде 

• Пикира, улончава и прелончава расад 

• Расађује расад 

• Примени различите начине вегетативног 

размножавања  

• Калеми  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника  

3. Лековито и 

зачинско биље 

32 • Оспособљавање ученика за 

сакупљање и сушење лековитог и 

зачинског биља  

• Оспособљавање ученика за 

складиштење и паковање лековитог и 

зачинског биља  

• Наведеи опише  начине гајења лековитог 

биља  

• Сакупља и суши лековито и зачинско биље 

• Складишти и пакује лековито и зачинско 

биље 

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника  

4. Подизање и нега 

зелених 

површина  

64 • Оспосбљавање ученика за припрему и 

садњу садница дрвећа  

• Оспосбљавање ученика за припрему и 

садњу жбунастих врста на зеленим 

површинама  

• Оспособљавање ученика за садњу 

повијуша  

 

• Сади жбунасте врсте на различите начине 

• Сади повијуше 

• Формира травњак 

• Сади дрвеће 

• Копа одговарајуће садне јаме и јаркове за 

садњу 

• Окопава и плеви око биљних врста на 

зеленим површинама  

• Залива биљне врсте на зеленим површинама  

• Прихрањује биљне врсте на зеленим 

површинама  

• Штити биљне врсте на зеленим површинама  

• Орезује биљне врсте на зеленим површинама  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника  

5. Заштита биља  96 • Упознавање економски значајних 

болести и штеточина собног и резаног 

цвећа и садница ружа  

• Стицање знања за обављање 

појединих послова у заштити од 

болести и штеточина собног и резаног 

цвећа и садница ружа  

• Наведе мере заштите и време њиховог 

извођења код собног, резаног цвећа и 

садница ружа  

• Примењује интегралне мере заштите 

• Припреми пестициде 

• Примени пестициде у заштити биља  

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција  

• Тест практичних вештина  

• Праћење и контрола вођења 

дневника  

Кључни појмови садржаја: Производња, семе, аранжирање, сакупљање, обрада земљишта, пестициди 

Корелација са другим предметима: Цвећарство, Дендрологија са расадничарством, Лековито и зачинско биље, Подизање и нега зелених површина, Заштита биља  
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Изборни наставни предмети 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.11/2013) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су претпо ставке за 

целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама.  

Задаци наставе предмета су: 

да се ученици упознају са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друштво, политка  и људска права. 

да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву  

да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 

да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатив а и конкретних акција  

да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово усвајање  

 

 

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. Демократија и политика  5 Разумевање појмова 

демократија,политика,вл

аст, грађански живот 

Упознавање са 

механизмима 

функционисања 

демократије и 

институцијама 

демократије 

Сагледавање значаја и 

начина контроле и 

ограиичеља власти у 

демократији 

Објасни појмоведемократија, политика, власт, 

грађански живот 

Објасни  разлике демокрацког од 

недемокрацкст начина одпучивања  

Објасни разлике непосредие од посредне 

демократије 

Анализира различите начине ограничавања 

власти 

Разликује надлежности законодавне,извршне и 

судске власти 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања , 

резултата  групног рада с обзиром 

на постављене задатке 
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2. Грађанин и друштво 8 Сагледаваље улоге 

грађанина/грађанке у 

демократском друштву 

Упознање се са радом 

локалне самоуправе 

Сагледавање улоге и 

каракгеристика 

цивилног друштва у 

демокатији 

Сагледавање значаја и 

начина учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка  

 

Објасни значај поштовања закона у 

демократској држави 

 

Објасни улогу локалне самоуправе и послове 

којима се бави 

 

Објасни карактеристике и улогу цивилног 

друштва  

Детектује могућности утицаја грађана на 

власт, правни н политичи систем (различите 

форме грађанског удруживања, ратличите 

форме грађанских ининнјатива и акција ) 

Детектује н анализира факторе који/ ометају/ 

подстичу демократски развој друштва  

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања , 

резултата  групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

3. Граћанскаи политичка 

права и право н а 

граћанску иницијативу 

8 Упознавање ученика са 

суштином грађанских, 

политичких права и 

правом на грађанску 

иницијагиву 

Сагледавање улоге  

грађана у остваривању 

људских права у 

демократском друштву 

Сагледавање 

неопходности и начина 

активног учешћа грађана 

у демократском друштву 

Објасни појам људских права  

Наведе врсте људских права и објаснн њихов 

садржај 

Детектују примере поштовања/кршења 

људских правау актуелним медијима  

Објасни улогу појединца у заштити и 

оствариању људских права  

Објасни појам грађанска иницијатива  

Наведе надленсности општине и послове 

којима се бави 

Раликује формалну од нефомалне ииицијативе 

Објасни форму и садржај формаглног 

предпога грађанске иницијативе 

Објасни структуру, функционисање, правила , 

процедуре рада Скупштине 

Изведе симулацију заседања 

Скупштине.поштујући све процедуре у 

процесу доношења одлука на предлог грађана  

Објасни појам. карактеристике, улогу и врсте 

удруживања грађана  

Идентификује и анализира активности и 

акције удружења грађана у својој локалној 

заједници. 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања , 

резултата  групног рада с обзиром 

на постављене задатке 
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4. Планирање конкретне 

акције 

11 Подстицање и 

оспособљава за 

планирање заједничких 

акција и пројеката у 

локалној заједници 

Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници 

Анализира изабране проблеме, изучава их  

Предлаже акгивности и днскутује о њимаа са 

осталим члановима тима  

Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука  

Формулише циљеве и кораке акције 

Иницира активности ,прати их и оцењује их  

Представи,путем јавне презентаиију.нацрт 

акције и резултате акције 

 

Разговор; усмено излагање 

ученика на задате теме;   

Вредновање  степена  ангажовања 

и заинтересованости ученика, 

редовност похађања, остварене 

сарадње и узајамног уважавања , 

резултата  групног рада с обзиром 

на постављене задатке 

 

Кључни појмови садржаја: 

Демократија, политика,грађанин, друштво, права,иницијатива,планирање,акција  

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност 

Историја  

Социологија са правима грађана  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар (III степен нереформисани) 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 32 - - - 32 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета, 

-да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући  две димензије:историјски хришћански живот и есхатолошки (будући живот (димензију идеалног;  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и 

људског стваралаштва у науци и другим областима;  

-да развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања света и човека, људској слободи, животу у заједн ици, феномену смрти, односу с 

природом. 

 

 

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. Увод 1 Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

начином реализације наставе 

Православног катихизиса;  

- Установити каква су знања стекли и 

какве ставове усвојили ученици у 

претходном школовању.  

 

 

- сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 3. године 

средњошколског или 

гимназијског образовања;  

- уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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2. Христос 

истинити Бог 

и истинити 

човек 

5 Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове личности 

и Његовог живота за наше спасење;  

- Протумачити ученицима Христова 

имена: Нови Адам, Месија и Емануил;  

- Протумачити ученицима пролог 

Јеванђеља по Јовану;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је Христос потпуни Бог 

и потпуни човек;  

- Упознати ученике са теологијом иконе 

– да се на иконама пројављује 

историјска и есхатолошка димензија.  

 

- разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и 

Емануил, Логос;  

- изложи зашто је Исус 

Христос као посредник 

између Бога и човека једини 

Спаситељ света;  

- у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у 

којима се говори о Богу као 

Логосу;  

- у основним цртама да 

опише зашто је могуће да се 

у новозаветној Цркви 

представља Бог;  

- наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Приближило 

се Царство 

Божје... 

5 Пружити ученицима основ за 

разумевање да Христос доноси Царство 

Божје у свет;  

- Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом контексту;  

- Предочити ученицима Христово 

учење о Царству Божјем;  

- Христова проповед има универзални 

карактер  

 

 

 

 

 

-закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом;  

-увиди актуелност Христове 

проповеди;  

-разуме да је Христова 

делатност и проповед позив 

свима у Царство Божје;  

- увиди како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени 

живот.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

4. Где је 

Христос ту је 

и Царство 

Божје 

7 - Протумачити ученицима догађај и 

тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

-Упознати ученике да Христос у својој 

Личности обједињује Царску, Пророчку 

и Првосвештеничку службу, 

- Подстаћи ученике на размишљање да 

је Христова смрт на Крсту крајњи израз 

-повеже догађај 

Преображења са 

литургијском песмом 

«Видјехом свјет истиниј...»;  

-разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва;  

-разуме да Христос Тајном 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  
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љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

- Ученицима указати да је Христовим 

Вазнесењем Христос прослављен као 

Господ и да је у Њему прослављена 

људска природа;  

- Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све дане 

до свршетка века;  

- Протумачити ученицима неколико 

новозаветних пневматолошких одељака  

Вечером установљује начин 

на који ће остваривати 

заједницу са својим 

ученицима у све дане до 

свршетка века;  

-разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из 

свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном 

присуству;  

- причешћујући се, 

доживљава себе као 

учесника Тајне Вечере;  

-у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања 

и смрти;  

-објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео 

људску природу Оцу;  

-разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша 

вера у Христа била слободна  

(а не изнуђена);  

- зна је општење са Христом 

и данас могуће у заједници 

Духа Светога – у Цркви.  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Мој живот у 

Христу 

4 .  

-Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном љубављу 

према сваком човеку;  

- Подстицати ученике да се свакодневно 

труде у подвигу делатне љубави према 

Богу и ближњима;  

- Упутити ученике да је основни смисао 

хришћанског етоса волети друге као 

што Христос воли нас;  

- Омогућити ученицима основ за 

разумевање да Христов Закон љубави 

није могуће испуњавати на формалан 

начин.  

 

-разуме да покајање 

(преумљење) значи 

постављање Царства Божјег 

за приоритет живота;  

-разуме да покајање 

подстиче човека да тражи 

Царство Божје;  

- зна да истински однос са 

Богом не сме бити 

формалистички;  

-буде свестан значаја 

испуњавања Христових 

заповести у свом животу;  

Схвати да се учешћем на 

Литургији учествује у 

Царству Божјем.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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6. Светотајинск

и живот 

Цркве 

4 Христос у својој личности 

обједињује Царску, Првосвештеничку и 

Пророчку службу;  

- Протумачити ученицима догађај и 

тропар Преображења у светлости 

исихастичког искуства Цркве;  

- Подстаћи ученике на размишљање да 

је Христова смрт на Крсту крајњи израз 

љубави Бога према човеку;  

-Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

- Ученицима указати да је Христовим 

Вазнесењем еклисиолошку ипостас 

(црквени идентитет);  

- Омогућити ученицима разумевање да 

су Исповест и Покајање обновљење 

благодати Крштења;  

- Указати ученицима да је свештеничка 

служба продужетак Христовог служења 

којим је Он спасао свет;  

- Указати ученицима да се учешћем у 

светим Тајнама постаје део Тела  

Христовог;  

-Развијати свест ученика да је света 

Литургија Тајна Божјег присуства у 

свету и уласка у Царство Божје.  

-Омогућити ученицима да 

схвате да је наш живот у 

Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама;  

- Упознати ученике да човек 

Крштењем и 

Миропомазањем задобија 

примање дарова Светог 

Духа за служење у Цркви;  

-схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје 

Очево и заједницу Цркве;  

- зна да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога;  

-међусобно да разликује 

различите службе у Цркви 

(епископ, свештеник, ђакон, 

лаик) и увиди њихову 

повезаност;  

- да буде свестан да све 

Тајне свој смисао добијају у 

Литургији.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

      7. Новозаветна 

ризница  

6 -Пружити ученицима основ за 

разумевање целокупног домостроја 

спасења на примеру анафоре Василија 

Великог;  

- Детаљно протумачити ученицима 

молитву Оче наш у контексту 

Литургије;  

- Пружити ученицима основ да повежу 

Христов однос према потребитима са 

харитативном делатношћу хришћана 

данас;  

- Предочити ученицима кроз 

јеванђелске текстове да у прихватању 

Христове Тајне нема раздора међу 

људима;  

- Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

-препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог;  

-тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву;  

-разуме да братска 

хришћанска љубав своје 

порекло има у примеру 

Христове љубави;  

-буде свестан да 

хришћанско братољубље 

превазилази крвно и 

национално порекло;  

-уочи у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса 3. разреда 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  
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године из Православног катихизиса.  средње школе.  - посматрање понашања ученика;  

Кључни појмови садржаја: 

Месија, Емануил, Логос, пневматологија, еклисиологија, евхаристија  

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  
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7.12.Наставни план за образовни профил – Цвећар-вртлар –двогодишње образовање 

 

Обавезни наставни предмети 

Наставни предмет Први разред Други разред 

недељно/годишње Т В Т В Т В Т В 

Српски језик и књижевност 2 - 70 - 2 - 66 - 

Уређење друштва - - - - 2 - 66 - 

Физичко васпитање 2 - 70 - 2 - 66 - 

Математика 2 - 70 - 2 - 66 - 

Основи биљне производње 2 - 70 - - - - - 

Технологија рада 4 - 140 - 4 - 132 - 

Практична настава - 18 - 630 - 18 - 594 

 

Изборни наставни предмети 

Наставни предмет Први разред Други разред 

недељно/годишње Т В Т В Т В Т В 

Грађанско васпитање 1 - 35 - 1 - 33 - 

Верска настава-православни катихизис 1 - 35 - 1 - 33 - 
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Српски језик и њижевност 

Разред: Први  

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   2 

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање и неговање елементарне језичке културе и правилног усменог и писаног изражавања  

- Осопособљавање ученика за читање, разумевање, доживљавање и процењивање уметничко – естетских порука насталим у различитим историјским 

периодима 

- Оспособљавање ученика за самостално критичко размишљање, и разумевање порука средстава масовне комуникације  

- Изграђивање позитивних моралних особина личности и смисла за колективни живот и рад  

- Богаћење и оплемењивање емоционалног живота кроз развијање смисла за лепо и складно  

- Развијање љубави према књижевности и оспособљавање за самостално коришћење књигом  

- Развијање и неговање стваралачке маште и поверења у сопствене способности у циљу стварања позитивнеслике о себи  

 

 

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. Природа и смисао 

књижевности 

5 - Упознавање ученика са основним 

појмовима о књижевности као уметности и 

природи и смислу књижевности 

- Ученик разуме појам уметности 

- Ученик разликује књижевност од 

других вртса уметности 

- Ученик разуме смисао 

књижевности као уметности 

- Ученик доживљава и разуме свет 

књижевности  

Праћење 

остварености 

исхода, домаћи 

задатак, писмени 

задатак, говорне и 

писане вежбе, тест 

2. Књижевност старог века  3 - Упознавање ученика са основним 

подацима о епохи, представницима и 

делима  

- Ученик препознаје оквире и 

обележја епохе, повезује писце 

са њиховим делима  

 

 

3. 

Средњовековна 

књижевност 

5 - Упознавање ученика са основним 

подацима о епохи, представницима и 

делима  

- Ученик препознаје оквире и 

обележја епохе, повезује писце 

са њиховим делима  
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4. Народна усмена 

књижевност 

20 - Упознавање ученика са појмом 

народне усмене књижевности 

- Упознавање ученика са основним 

обележјима народне поезије и прозе 

- Упознавање ученика са темама и 

мотивима у народном стваралаштву 

- Упознавање ученика са значајем 

народног стваралаштва 

- Развијање и неговање љубави према 

народној књижевности 

- Ученик разуме појам народне 

књижевности и разликује је од 

уметничке 

- Ученик уочава и именује разлику 

између народну поезију и прозна 

дела  

- Ученик именује основне теме и  

мотиве народног стваралаштва 

- Ученик разуме значај народне 

књижености 

 

5. Лектира  3 - Упознавање ученика са песмама 

савремених српских песника  

- Оспособљавање ученика за 

разумевање и доживљавање уметничког 

света изабраних дела  

- Ученик именује савремене 

српске песнике 

- Ученик разуме и доживљава 

поезију изабраних песника  

 

6. Језик  9 - Упознавање ученика са основним 

појмовима о језику као средству 

комуникације и значају књижевног језика  

- Оспособљавање ученика за 

правилну употребу језика у усменом и 

писаном облику 

- Ученик разуме језик као основно 

средство комуникације 

- Ученик разуме значај матерњег 

језика  

- Ученик користи језичка средства 

у складу са језичком нормом у 

усменом и писаном изражавању 

 

7. Правопис  11 - Утврђивање знања и увежбавање 

правилног  писања великог слова, 

састављеног и растављеног писања речи и 

правилног изговора гласова  

- Увежбавање писања бројева, 

датума, управног и неуправног говора  

- Ученик пише у складу са 

правописаом српског језика, 

поштује правописну норму 

- Ученик правилно изговара 

гласове 

- Ученик правилно пише слова  

 

8. Култура узражавања  14 - Оспособљавање ученика за усмену 

и писану комуникацију у раззличитим 

језичким ситуацијама и у складу са 

језичком нормом 

- Ученик правилно изговара 

гласове у усменој комуникацији 

- Ученик саопштава  и писано 

формулише осећања и ставове,  

препричава и описује доживљај 

или догађај, уме да напише 

разгледницу, писмо, самостално 

користи књигу 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Књижевност, стари век, средњи век, народне умотворине, правопис  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар  

Назив предмета: Српски језик и њижевност 

Разред: Други  

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: 66    66 

Недељни фонд часова: 2   2 

Општи циљеви и задаци: 

- Развијање и неговање елементарне језичке културе и правилног усменог и писаног изражавања  

- Осопособљавање ученика за читање, разумевање, доживљавање и процењивање уметничко – естетских порука насталим у различитим историјским 

периодима 

- Оспособљавање ученика за самостално критичко размишљање, и разумевање порука средстава масовне комуникације  

- Изграђивање позитивних моралних особина личности и смисла за колективни живот и рад  

- Богаћење и оплемењивање емоционалног живота кроз развијање смисла за лепо и складно  

- Развијање љубави према књижевности и оспособљавање за самостално коришћење књигом  

- Развијање и неговање стваралачке маште и поверења у сопствене способности у циљу стварања позитивнеслике о себи  

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.час

ова  

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:  

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТ

И образовних 

стандарда, исхода, 

циљева учења  

1. Просветитељство 6 - Упознавање ученика са 

основним појмовима о 

књижевности епохе 

просветитељства, писцима и 

делима  

-   Ученик препознаје оквире и обележја епохе, 

повезује писце са њиховим делима  

Праћење 

остварености 

исхода, домаћи 

задатак, писмени 

задатак, говорне и 

писане вежбе, тест 

2. Романтизам 10 - Упознавање ученика са 

основним подацима о епохи, 

представницима и делима  

- Ученик препознаје оквире и обележја епохе,  

- Ученик разуме и објашњава појам романтизам 

Ученик повезује писце са њиховим делима  

 

       3. Реализам  10 - Упознавање ученика са 

основним подацима о епохи, 

- Ученик препознаје оквире и обележја епохе, 

- Ученик разуме и објашњава појам реализам   
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представницима и делима  - Ученик повезује писце са њиховим делима  

4. Модерна  10 - Упознавање ученика са 

основним подацима о епохи, 

представницима и делима  

- Ученик разуме појам модерне  

- Ученик уочава и обележја модерне Ученик 

именује основне теме и  мотиве књижевности модерне 

- Ученик повезује писце и дела  

 

5. Међуратна и савремена 

књижевност 

4 - Упознавање ученика са 

основним подацима о епохи, 

представницима и делима  

- Ученик разуме појам међуратне и савремене 

књижевности  

- Ученик уочава и обележја међуратне и савремене 

књижевности 

- Ученик именује основне теме и  мотиве 

међуратне и савремене књижевности 

- Ученик повезује писце и дела из међуратне и 

савремене књижевности 

 

6. Лектира  4 - Оспособљавање ученика 

за самостално читање и 

доживљавање књижевног дела  

- Ученик самостално чита, разуме и износи утиске 

о прочитаном делу 

 

7. Језик  9 - Упознавање ученика са 

основним принципима српске 

језичке норме 

- Оспособљавање ученика 

за коришћење оба писма  

- Препознавање екавског и 

јекавског изговора  

- Упознавање ученика са 

основним појмовима о врстама 

речи и систему реченица  

- Ученик користи (пипше и чита) оба писма у 

складу са језичком нормом 

 

8. Правопис  4 - Утврђивање знања и 

увежбавање састављеног и 

растављеног писања речи, писања 

скраћеница  

 

- Ученик пише у складу са правописаом српског 

језика, поштује правописну норму 

- Ученик правилно изговара гласове 

- Ученик правилно пише слова  

 

9. Култура изражавања  9 - Оспособљавање ученика 

за усмену и писану комуникацију у 

раззличитим језичким ситуацијама 

и у складу са језичком нормом 

- Ученик правилно изговара гласове у усменој 

комуникацији 

- Ученик саопштава  и писано формулише осећања 

и ставове,  препричава и описује доживљај или догађај, 

уме да напише разгледницу, писмо, самостално користи 

књигу 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Просветитељство, романтизам, реализам, модерна, међуратна, савремена књижевност  
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Образовни профил: Цвећар/вртлар 

Назив предмета: Уређење друштва  

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5 од 25.августа 1994. ) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 66 / / / 66 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: Циљ наставе је оспособљавање ученика за живот у друштвеној заједници. 

Задаци наставе су да ученици:  

- стекну знања о појму људског друштва и основним елементима структуре друштва и државног уређења;  

- стекну знања о карактеру и вредностима људског рада за живот човека, опстанак и развој људског друштва;  

- упознају и усвоје основне моралне и културне вредности;  

- стекну основне појмове о правном уређењу друштва, државној организацији,правима и дужностима грађана у нашој земљи, начину њиховог остваривања и 

заштите. 

 

 

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. Увод   8 Основни циљ ове тематске области је 

упознати ученике са појмом људског 

друштва, суштином односа између 

природе, човека и друштва. 

Објаснити појам и значај рада и 

поделе рада . 

Нема дефинисаних исхода 

према важећем наставном 

плану и програму 

Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика на 

задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

2. Економско уређење 

друштва     

10 Циљ ове тематске области је  

објаснити појам и значај производње  

за опстанак  и развој човека и 

друштва. Да ученици разумеју да је 

производња друштвени чин,схвате 

шта је својина, како она настаје и шта 

она значи за развој људског друштва. 

 Усмено  испитивање  

(разговор; усмено излагање ученика 

на задате теме;  летеће усмено 

испитивање целог одељења) 

3. Структура друштва   12 Циљ ове тематске области је да 

ученици схвате да свако друштво има 

неке основне елементе из којих се 

састоји.Да ученици схвате сложеност 

друштвеног живота и схвате појам 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 



 

1574 
 

 

 

 

 

 

структуре друштва. 

4. Култура и морал    12 Ова тематска целина има за циљ да 

истакне значај културе за свако 

друштво, потребу да се одређене 

норме и правила која важе у друштву 

морају поштовати како би се 

обезбедила стабилност друштвених 

односа и непрекидан развој друштва. 

 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

5. Правно уређење друштва  8 Циљ ове тематске области је упутити 

ученике ка остваривању њихових 

грађанских права. Богаћење знања о 

људским правима и слободама и о 

улози појединца у друштвеном и 

политичком животу. 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

6. Државна организација и 

њена улога у друштву 

8 Упознавање са  

функционисањем државних 

институција и органа власти и 

њиховом улогом. 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

7. Демократија и 

механизми власти  

8 Оспособљавање за демократско 

мишљење;  

упознавање са  политиком као 

вештином управљања друштвом; 

надлежностима и начином рада 

органа власти. 

 Усмено испитивање (разговор; 

учениково објашњавање појава, 

процеса, појмова) 

 

Кључни појмови садржаја: 

Друштво, структура, уређење,култура, морал, демократија, механизми власти  

Корелација са другим предметима: 

Историја  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар – двогодишње школовање 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/1994) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 о вог предмета (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења   

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења 
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• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

оне, које могу имати негативан утицај 

на његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

и вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за  оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

2.  

Атлетика  

 

5 
• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - 

поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења 

и вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

3.  

Одбојка  

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења 

и вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 

• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења 

и вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у 

спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

13 
• Естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских 

вредности покрета и кретања; 

• Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења 

и вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

6.  

Одбојка  

 

4 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем припрема 

за игре, сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа има 

услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и 

спортске активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења 

и вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика  

 

5 

• Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се 

и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења 

и вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у 

спортскимиграма  
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8.  

Антрополошка мерења  

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно држање 

тела (превенција  постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних за 

самостални рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, мерења 

и вредновања ефеката у 

физичкимом васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика 

и постигнућа у 

спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, одбојка, атлетика, фитнес  

Корелација са другим предметима: 

Практична настава  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар – двогодишње школовање 

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/1994) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 66    66 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

- Општи циљеви и задаци: 

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 о вог предмета (васпитно-образовног подручја); 

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

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

 

 

 

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. Антополошка мерења   

9 

 

 

• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности 

и теоријских знања 

• Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

• Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања у 

професији за коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан утицај на 

његов раст, развој; 

• Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за  оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

гимнастике, које ће превентивно утицати 

на могуће негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

2.  

Атлетика  

 

5 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - дисциплина 

које се уче; 

• Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и гимнастике 

(вежби на справама и тлу) које - поседује 

вештину, технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

3.  

Рукомет 

 

10 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, 

умећа, вештина, техника 

и навика предвиђених 

програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али 

без стварања крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, 

сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

4.  

Стони тенис 

 

15 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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5.  

Фитнес 

 

7 
• Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности 

покрета и кретања; 

• Усвајање етичких 

вредности и подстицање 

вољних особина ученика ; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

6.  

Рукомет 

 

6 
• Стицање и усавршавање 

моторичких знања, 

умећа, вештина, техника 

и навика предвиђених 

програмом за базичне 

спортске гране. 

• Повезивање моторичких 

задатака у целине, али 

без стварања крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

• Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, 

сусрете и 

манифестације; 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује посебан 

интерес - за коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно, да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

7.  

Атлетика  

 

5 
• Стицање моторичких 

умења (вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

• Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

• Формирање позитивног 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  
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8.  

Антрополошка мерења  

 

9 
• Унапређивање и очување 

здравља; 

• Утицај на правилно 

држање тела (превенција  

постуралних 

поремећаја); 

• Развој и усавршавање 

моторичких способности 

и теоријских знања 

неопходних за самостални 

рад на њима;  

 

• Именује  

моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

• Примени 

адекватна средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање моторичких 

способности из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, спретности и 

окретности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичкимом васпитању 

– стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

Кључни појмови садржаја: 

Вежбање, здравље, спорт, рекреација, стони тенис, рукомет, атлетика, фитнес  

Корелација са другим предметима: 

Практична настава  
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Образовни профил: Цвећар вртлар-двогодишње образовање 

Назив предмета: Математика  

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/94) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе математике је да допринесе развоју математичке способности ученика и да ученици стекну основна математичка знања која  су потребна за схватање 

законитости у природи и друштву, а посебно за обављање послова на радним местима погодним за лако ментално ометену омладину. 

Задаци наставе су: 

- да ученици утврде, прошире и продубе математичка знања стечена у основној школи;  

- да ученици савладају основне операције са скуповима и природним бројевима;  

- да ученике оспособи за примену стечених знања у решавању најпростијих проблема из праксе;  

- да допринесе развијању способности посматрања и логичког мишљења;   

- да код ученика развија навике уредности, тачности, прецизности, систематичности и одговорности у 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. Основне операције у 

скупу N, NO и  Z 

 

12 - да ученици утврде, прошире и продубе 

математичка знања стечена у основној школи;  

- да ученици савладају основне операције са 

скуповима и природним бројевима; 

/ - усмено оцењивање 

- тест знања  

2. Скуп рационалних 

бројева  

16 - да ученици савладају основне операције са 

скуповима и природним бројевима; 

- да ученике оспособи за примену стечених знања у 

решавању најпростијих проблема из праксе;  

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

3. Коцка и квадар 14 - да ученици утврде, прошире и продубе 

математичка знања стечена у основној школи; 

- да ученици савладају основне операције са 

скуповима и природним бројевима; 

- да код ученика развија навике уредности, 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  



 

1584 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тачности, прецизности, систематичности и 

одговорности у раду. 

4. Круг 6 - да ученици утврде, прошире и продубе 

математичка знања стечена у основној школи;  

- да ученици савладају основне операције са 

скуповима и природним бројевима; 

- да код ученика развија навике уредности, 

тачности, прецизности, систематичности и 

одговорности у раду. 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

5. Размере и пропорције 22 - да ученике оспособи за примену стечених знања у 

решавању најпростијих проблема из праксе;  

- да допринесе развијању способности посматрања 

и логичког мишљења;  

- да код ученика развија навике уредности, 

тачности, прецизности, систематичности и 

одговорности у раду 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

Кључни појмови садржаја: 

Број, геометријско тело, простор  

Корелација са другим предметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар-двогодишње образовање 

Назив предмета: Математика  

Разред: Други  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/94) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 66    66 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

Циљ наставе математике је да допринесе развоју математичке способности ученика и да ученици стекну основна математичка знања која  су потребна за схватање 

законитости у природи и друштву, а посебно за обављање послова на радним местима погодним за лако ментално ометену омладину. 

Задаци наставе су: 

- да ученици утврде, прошире и продубе математичка знања стечена у основној школи;  

- да ученици савладају основне операције са скуповима и природним бројевима;  

- да ученике оспособи за примену стечених знања у решавању најпростијих проблема из праксе; 

- да допринесе развијању способности посматрања и логичког мишљења;   

- да код ученика развија навике уредности, тачности, прецизности, систематичности и одговорности у 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. Рационални алгебарски 

израз 

 

13 - да ученици утврде, прошире и продубе 

математичка знања стечена у основној 

школи; 

- да ученици савладају основне операције 

са скуповима и природним бројевима; 

/ - усмено оцењивање 

- тест знања  

2. Линеарне једначине и 

неједначине 

11 - да ученици савладају основне операције 

са скуповима и природним бројевима; 

- да ученике оспособи за примену стечених 

знања у решавању најпростијих проблема 

из праксе; 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  
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3. Сличност 14 - да ученике оспособи за примену стечених 

знања у решавању најпростијих проблема 

из праксе; 

- да допринесе развијању способности 

посматрања и логичког мишљења;  

- да код ученика развија навике уредности, 

тачности, прецизности, систематичности и 

одговорности у раду. 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

4. Ортогонална пројекција  12 - да ученици утврде, прошире и продубе 

математичка знања стечена у основној 

школи; 

- да ученици савладају основне операције 

са скуповима и природним бројевима; 

- да код ученика развија навике уредности, 

тачности, прецизности, систематичности и 

одговорности у раду. 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

5. Геометријска тела  16 - да ученике оспособи за примену стечених 

знања у решавању најпростијих проблема 

из праксе; 

- да допринесе развијању способности 

посматрања и логичког мишљења;  

- да код ученика развија навике уредности, 

тачности, прецизности, систематичности и 

одговорности у раду 

 - усмено оцењивање 

- тест знања  

Кључни појмови садржаја: 

Број, геометријска тела, рачунске операције 

Корелација са другим предметима: 

Сви предмети 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Основе биљне производње 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/1994) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70    70 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

-да ученици овладају неопходним знањима из основа биљне производње  

-да упознају особине земљишта  

-да схвате законитости исхране биљака  

-да упознају начине припреме земљишта  

-да овладају методама заштите биља  

 

 

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. Пољопривредна 

производња и земљиште 

15 Да ученици упознају састав и 

особине зељишта и значај 

земљишта за пољопривреду 

Напомена -нису наведени 

исходи у службеном 

гласнику.Исходи су различити 

за сваког ученика који ради по 

ИОП у 

Усмени,писмени, показни 

2. Исхрана биљака  10 Да ученици схвате фотосинтезу и 

ђубрење земљишта  

  

3. Припрема земљишта  4 Да ученици упознају начине 

припреме земљишта  

  

4. Заштита биља  41 Да ученици овладају методама 

заштите биља од болести и 

штеточина  

 

Кључни појмови садржаја: 

Фотосинтеза,ђубрење,пестициди,земљиште,исхрана биљака,заштита биља од болести и штеточина  

Корелација са другим предметима: 

Практична настава,технологија рада 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Технологија рада  

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. од 25. август 1994.) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 140 / / / 140 

Недељни фонд часова: 4    

Општи циљеви и задаци: 

-стицање знања из цвећарства и технологије цвећарске производње 

-упознавање основних цветних врста које се гаје у нашој земљи 

-оспособљавање за непосредно извођење радова у гајењу цвећа  

-стицање основних знања о коришћењу цветних култура  

- оспособљавање за улепшавање и чување животне околине 

- оспособљавање за самостално стручно усавршавање и самообразовање  

-стицање основних знања о аранжирању цвећа,венаца и букета  

 

 

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. Увод 1 -садржај и задаци предмета   -праћење остварености исхода  

-тестови знања  

-усмено испитивање 

2. Подела и врсте цветних 

биљака  

8 -класификација према ботаничко 

биолошким особинама и климатским 

условима  

  

3. Начин размножавања 

цвећа  

10 -генеративно и вегетативно   

4. Објекти и опрема за 

производњу цвећа  

25 -топла леја (грађа и припрема топлих 

леја) 

-пластеници (саставни делови припрема) 

-стакленици (саставни делови,аутоматика 

као и типови стакленика) 
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НАПОМЕНА: У службеном гласнику нису назначени исходи. 

 

 

 

 

 

 

-отворене површине (њивско гајење 

цвећа) 

5. Земљушни супстрат 10 -врсте вртног земљишта и земљишних 

смеша за одговарајућу цвећарску 

производњу 

 

6. Једногодишње цвеће 30 - појам,значај и припрема једногодишњег 

цвећа  

-врсте: аgeratum, аlyssum, аntirrhinum, 

begonia, clendula, celosia, ipomea, lobelia, 

phlox, salvia, verbena  

- производња једногодишњег цвећа  

 

7. Двогодишње цвеће 10 -појам и значај  

-врсте: bellis, viola, myosotis, dianthus 

barbatus, silene 

-производња двогодишњег цвећа  

 

8. Перене и вишегодишње 

цвеће и руже 

35 -појам и значај перема -вишегодишње 

цветне врсте 

-врсте: аhilea, аlyssum, аquilegia, аster, 

campanula, centaurea  

-руже,подела и начин производње ружа  

 

9. Луковичасто и 

гомољасто цвеће 

15 -појам,значај и производња  

-врсте:amarylis, canna, colchicum, 

convallaria, clivia, crocus, dalia, frittillaria, 

balanthus, iris, lilum, narcissus, tulipa, 

begonia, freesia  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Технологија рада  

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму  за средње стручно образовање за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/94) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 140 / / / 140 

Недељни фонд часова: 4 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

 

Да ученици стекну знања из цвећарства и технологије цвећарске производње,  према својим могућностима  

 

 

 

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. -Подела и врсте цветних 

биљака  

 

    

    5 

 

Схватање разлике између цветних врста  

  

-Усмена провера знања  

-Тест знања  

-Цртежи 

2. -Начини  

размножавања цвећа  

      

     15 

Стицање знања о генеративном и вегетативном 

размножавању 

  

3. -Објекти и опрема за 

производњу цвећа  

 

     25 

Оспособљавање за рад у стакленицима и 

пластеницима  

  

4. -Земљишни супстрати  

     10 

Стицање знања о врстама и особинама земљишних 

супстрата  

 

5. -Једногодишње  цвеће 

 

 

     30 

Стицање знања о цветним врстама које 

производимо у школи 
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6. -Двогодишње цвеће 

 

 

 

     10 

Препознавање двогодишњег цвећа   

7. - Перене 

 

 

   30 

Стицање знања о ружама и другим перенама   

8. -Луковичасто- 

гомољасто цвеће 

 

 

     15 

Препознавање луковица и гомоља различпитих 

врста  

 

Кључни појмови садржаја: 

цветна врста, сетва, садња  

Корелација са другим предметима: 

Практична настава, Основи биљне производње 
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Практична настава  

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму   за средње стручно образовање за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране  

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/1994) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:    630 630 

Недељни фонд часова:    18 

Општи циљеви и задаци: 

-оспособљавање ученика да производу цвеће и садни материјал  

-оспособљавање ученика  да подижу и одржавају зелене површине  

 

 

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. Припрема земљишта и 

објеката за производњу 

цвећа  

 Оспособљавање ученика за припремање 

земљишта и објеката за производњу цвећа  

* Практична и усмена,показна.. 

2. Производња цвећа и 

семена  

 Оспособљавање ученика за производњу 

семена  

  

3. Берба,паковање и 

сортирање цветних 

производа  

 Оспособљавање ученика за бербу,сортирање и 

паковање  

  

4. Припрема садног 

материјала 

 Оспособљавање ученика за производњу 

расада цвећа уз помоћ наставника  

  

5 Собно цвеће  Оспособљавање ученика за распознавање 

неких собних врста цвећа  

 

6. Израда икебана   Уз помоћ наставника   
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7. Аранжирање  Уз помоћ наставника   

8. Израда букета и венаца   Уз помоћ наставника   

    *Напомена -у службеном гласнику нису дефинисани исходи 

предмета,а исход не може бити исти за свако дете ометено у 

развоју јер зависи од његових могућности 

Кључни појмови садржаја: 

Цвеће,расад,стакленик,пластеник,семе,икебана,цвећара  

Корелација са другим предметима: 

Основи биљне производње,Tехнологија рада  
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Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Назив предмета: Практична настава  

Разред: Други  

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/1994) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:    594 594 

Недељни фонд часова:    18 

Општи циљеви и задаци: 

-оспособљавање ученика да производу цвеће и садни материјал  

-оспособљавање ученика  да подижу и одржавају зелене површине  

 

 

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. Припрема земљишта и 

објеката за производњу 

цвећа  

 Оспособљавање ученика за 

припремање земљишта и објеката 

за производњу цвећа  

* Практична и усмена,показна.. 

2. Производња цвећа и 

семена  

 Оспособљавање ученика за 

производњу семена  

  

3. Берба,паковање и 

сортирање цветних 

производа  

 Оспособљавање ученика за 

бербу,сортирање и паковање  

  

4. Припрема садног 

материјала 

 Оспособљавање ученика за 

производњу расада цвећа уз помоћ 

наставника  

  

5 Собно цвеће  Оспособљавање ученика за 

распознавање неких собних врста 

цвећа  

 

6. Израда икебана   Уз помоћ наставника   

7. Аранжирање  Уз помоћ наставника   

8. Израда букета и венаца   Уз помоћ наставника   
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9.  

Продавнице 

 Оспособљавање ученика за промет 

цветних врста  

 

    *Напомена -у службеном гласнику нису дефинисани исходи предмета,а 

исход не може бити исти за свако дете ометено у развоју јер зависи од 

његових могућности 

Кључни појмови садржаја: 

Цвеће,расад,стакленик,пластеник,семе,икебана,цвећара  

Корелација са другим предметима: 

Основи биљне производње,технологија рада  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар (други степен) 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35 - - 2 35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

Циљеви православног катихизиса јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство православне вере, да се ученицима пружи цел овит религијски поглед на свет 

и живот  

-да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чува ње и неговање сопственог верског и 

културног идентитета.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика  развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 

личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у за једници, о феномену смрти, о односу са 

природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе. 

 

 

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. Увод 2  

-Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програном и 

начином реализације наставе 

православног катихизиса.  

-Установити каква су ученици знања 

стекли и какве су ставове усвојили у 

претходном школовању 

 

 

- Сагледа садржаје 

којима ће се бавити 

православни катихизис 

у току 1. године 

срдњошколског или 

гимназијског 

образовања  

- Моћи да уочи какво 

предзнање има из 

Православног 

катихизиса  

- Бити мотивисан да 

похађа наставу 

православног 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  
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катихизиза  - усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Бог Откривења  6 - Пружити ученицима основ за 

разумевање да је творевина дело 

љубави Божје, да носи стваралачки 

печат Божји, да није случајно настала, 

нити је самобитна;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је Бог Личност;  

-Упознати ученике да је човек 

богочежњиво биће и да се Бог 

открива човеку ради заједнице са 

њим;  

- Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и 

богослужбеним сведочанствима да је 

Бог Света Тројица;  

- Омогућити ученицима да стекну 

основ за разумевање поступности 

Откривења Божјег, као и то да се 

Његово Откривење и данас дешава, 

уочава, препознаје и доживљава у 

Цркви 

- наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

- разуме и тумачи значење 

израза homo religiosus;  

- препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним 

текстовима;  

- препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима;  

- разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

- ученик ће бити подстакнут да 

непосредније учествује у 

богослужењу Цркве;  

- промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и свету;  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Вера, знање и 

богопознање 

6 -Оспособити ученика за разликовање 

знања које се односи на предмете и 

познања личности;  

- Указати ученицима да су вера и 

поверење предуслови сваког знања;  

- Упознати ученике са примерима 

вере и поверења у Бога библијских 

личности;  

- Оспособити ученике за разумевање 

да је богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне 

заједнице човека с Богом;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се богопознање као 

лични доживљај Христа у Цркви 

разликује од „знања о Богу“.  

 

 

- увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

- препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи 

личним животом;  

- објасни да је богопознање у 

православном искуству плод 

личне, слободне заједнице 

човека с Богом;  

- објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Хришћанин – човек 

Цркве 

8 -Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује;  

-Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као благодатне 

заједнице Бога и верних која се 

остварује у светој Литургији;  

-Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој остварује 

пуноћа заједнице са Богом.  

 

- увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан конкретне 

литургијске заједнице;  

- опише живот парохијске 

заједнице;  

- објасни у основним цртама  да 

се учешћем у литургијском 

сабрању ступа на пут 

богопознања;  

- продискутује о православном 

схватању Цркве;  

- схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свето Писмо – књига 

Цркве 

8 -Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма;  

- Предочити ученицима да је Свето 

Писмо богонаднута књига;  

- Упознати ученике да је Свето Писмо 

књига богослужбене заједнице 

(Старог и Новог Израиља);  

- Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету;  

- Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве.  

 

- именује различите књиге 

Светог Писма;  

- наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;  

- истражује Свето Писмо 

користећи скраћенице, поделе 

на главе и стихове;  

- знати да се посебност Светог 

Писма садржи у 

богонадахнутости;  

- моћи да препозна карактер 

богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство 

надахњивања Светим Писмом;  

- моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог 

Завета;  

- моћи да закључи да је Свето 

Писмо књига Цркве, а не 

појединца.  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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6. Хришћански живот 5 -Пружити знање ученицима да је 

подвиг неопходно средство за 

остварење личне заједнице с Богом у 

Христу, у којој ће Бог бити извор 

нашег вечног постојања и личног 

идентитета;  

- Оспособити ученика за разликовање 

народног и црквеног Предања и 

правилно доживљавање православног 

етоса који извире из литургијског 

начина постојања људи и природе;  

-Развијање свести ученика о 

неопходности одговорног живота у 

заједници и ослобађања од 

егоцентризма;  

- Упознати ученике да је светост 

достижна и данас, те да није 

привилегија прошлости;  

- Омогућити разумевање ученицима 

да је човек биће смисла;  

- Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса.  

- увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

-  уочи да светост живота није 

могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

- зна да су сви људи призвани 

да буду свети;  

-  уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају 

на часу и испитивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Откривење, тријадологија, оваплоћење, евхаристија, парохија, канон, апокрифи  

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Ликовна култура 4. Грађанско вапитање  5. Социологија  6. Филозофија  
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Образовни профил: Цвећар – вртлар (II степен) 

Назив предмета: Православни катихизис 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2016) 

 Теоријска настава: Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30 - - 2 33 

Недељни фонд часова: 1 - -  

Општи циљеви и задаци: 

- Циљеви православног катихизиса јесу упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве које треба да се остварује у отвореном и 

толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивни х искустава и достигнућа човечанства; 

-систематско упознавање православне вере у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској делатности, при чему се хришћанско виђење живота и света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, при чему се настоји по казати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна 

искуства људи без обзира на њихову националну припадност. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика   развија тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог  народа и сопствене Цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже  између заједнице и властите личности и 

ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом;  

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства , као и достигнућа у раличитим 

областима стваралаштва. 

 

 

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. Увод 1 -Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања;  

- моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  
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- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

2. Стварање света 

и човека  

7 -Омогућити ученицима да 

стекну неопходно знање да 

узрок постојања света јесте 

личносни Бог који слободно из 

љубави ствара свет;  

- Развијање свести код ученика о 

стварању човека по „икони и 

подобију Божјем“, односно као 

слободне личности способне за 

љубав према другом бићу;  

- Оспособити ученике за 

разумевање да је свет и све што 

је у њему, створено за вечност, 

да буде причасник вечног Божјег 

живота;  

- Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од Бога 

призван да управља целим 

светом и да га приноси Богу, те 

да се у тој заједници обожи и 

човек и свет.  

 

- интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-  објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан;  

-  објасни да је човек подобије Бога 

зато што је способан за заједницу;  

- објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са 

Њим;  

- буде подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-  разликује особености створеног и 

нествореног;  

-  развија одговорност за сопствени 

живот и живот других;  

-  преиспитује и вреднује сопствени 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

 

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

3. Прародитељск

и грех 

7  

-Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве;  

- Ученицима предочити да се 

човеков промашај (грех) састоји 

у одвајању човека и света од 

Бога;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да спасење као 

превазилажење смрти и 

задобијање вечног живота, јесте 

повратак у заједницу с Богом.  

 

 

-објасни у чему се састоји 

прародитељски грех;  

-сагледа последице прародитељског 

греха и начин њиховог 

превазилажења;  

-објасни каква је улога човека у 

остваривању назначења света;  

-просуди о важности учествовања у 

литургијском сабрању за сопствено 

спасење;  

-буде подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-стекне увид у личну одговорност за 

своје поступке;  

-уочи значај покајања за своје 

спасење.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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4. Свештена 

историја 

спасења (од 

Адама до 

Израиља) 

7 -Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и 

најава новозаветних догађаја;  

-Омогућити ученицима да 

стекну знање о историјском току 

остварења Божјег плана о свету;  

- Пружити ученицима основ за 

разумевање да се у личности 

Исуса Христа испуњава оно што 

је откривено и речено у Старом 

Завету;  

- Предочити ученицима у чему 

се састоји разлика између Цркве 

као богочовечанске заједнице и 

других облика људских 

заједница;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије који сабира и 

избавља народ Божји.  

 уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим;  

-схвати на примеру Каина и Авеља, 

и закључи да је свако убиство – 

братоубиство;  

-закључи на примеру Ноја, и схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места  

спасења;  

- на примеру Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска заједница 

мимо Бога не води остварењу 

човековог назначења;  

- разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у 

историји;  

-развије свест да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-  разуме да је обећање потомства 

дато Аврааму духовног карактера.  

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

5. Свештена 

историја 

спасења (од 

Мојсија до 

Христа) 

4 -Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом 

Завету у личности Господа 

Исуса Христа;  

- Предочити ученицима да се у 

старозаветној историји назире 

личност Месије Који сабира и 

избавља народ Божји;  

- Упознати ученике са значајем 

старозаветног празновања Пасхе 

као праслике молитвеног  

сећања на Христово Страдање, 

Васкрсење и Други долазак;  

- Омогућити ученицима 

разумевање да се деловањем 

пророка Божјих увек изграђује 

Црква.  

 

сазна да је старозаветна вера – 

вера у једнога Бога;  

- објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

- наведе који старозаветни догађаји 

јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве.  

-повезује догађаје старозаветне и 

новозаветне историје;  

-уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног 

библијског смисла;  

 

-на примеру пророчке делатности, 

увиди значај старања о социјално 

угроженим категоријама друштва;  

- схвати на примеру Израиља, да 

Црква има наднационални карактер;  

- упореди Десет заповести са 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  
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Христовим заповестима о љубави;  

- знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје;  

- промишља о сопственом месту у 

историји спасења;  

6. Старозаветна 

ризница  

7 Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

- Подстицати ученике на 

промишљање о незаменљивости 

и вредности сопствене личности;  

- Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса.  

 

 

-подстакнут примерима, смелије 

суочи са грехом самооправдавања и 

сваким грехом, уопште;  

- уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса 2. разреда средње 

школе.  

 

Евалуација наставе  

Евалуацију наставе (процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

- процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића;  

- провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се 

вршити кроз:  

- усмено испитивање;  

- писмено испитивање;  

- посматрање понашања ученика;  

 

Кључни појмови садржаја: 

Космологија, екслисиологија, логосност, пасха, сотериологија, онтологија, праслика, месијанизам 

Корелација са другим предметима: 

1. Српски језик и књижевност 2. Историја 3. Географија 4. Екологија 5. Философија 6. Социологија 7. Ликовна култура  
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8. Програм допунске, додатне и припремне наставе 

 

Допунска настава је средство педагошке интервенције у ситуацијама у којима се методиком редовне наставе не постижу 

задовољавајући или очекивани резултати појединца или групе ученика. 

Допунска настава се организује за ученике или групе ученика који имају тешкоћа у учењу и савладавању програма и који не показују 
задовољавајући успех. Циљ допунске наставе је да се ученицима омогући да накнадно  науче и постигну оно што нису успели у редовној 

настави. Припрема допунске наставе подразумева следеће кораке: 

• Идентификовање ученика којима је потребна помоћ; 

• Идентификовање садржаја које ученик није усвојио; 

• Израда плана рада за сваког ученика укљученог у допунску наставу; 

• Праћење и контролисање учениковог напретка у допунској и у редовној настави. 

Групе за допунску наставу се формирају по потреби и оне нису сталне. Група се може формирати од ученика једног одељења, разреда 

или циклуса образовања. 

Након формирања групе,потребно је да се утврди и елиминише тачан или ближи разлог заостајања сваког од ученика у формираној 

групи.  

Уобичајено методичко планирање (годишње и месечно-оперативно планирање) се не примењује код допунске наставе.  План рада 
допунске наставе се сачињава за конкретну групу (3-6 ученика),  за конкретан временски период (око 3-6 наставних часова). 

За сваког ученика (или групу ученика) треба одредити циљеве и задатке, садржај по етапама, изабрати одговарајуће методе и облике 
рада, наставна средства и слично.Није условљен почетком године, полугодишта или месеца.  

Додатна настава  организује се за ученике који постижу изузетне резултате и показују интересовање за продубљивање знања из 

одређеног предмета.Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно интересовањима и потребама ученика, 
проширују, продубљују и допуњују новим садржајима. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани, како у односу на 
ученике, тако у односу на наставника. Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда часова  

образовно-васпитног рада. Часови могу да трају краће или дуже од 45 минута, зависно од садржаја који се остварује. 

Задаци додатног рада су: 

-задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, спосбности за учење, 

-подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега његових интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање 
ученика, 
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-проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих наставних предмета за које ученици показују интересовање и склоности,  

-груписање ученика према способностима и интересовањима, чиме се ставрају услови за индивидуализацију додатног рада, 

-идентификовање даровитих и талентованих ученика. 

Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање разредног испита или за ванредног  ученика, 

као и за ученика који је упућен на полагање поправног испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на 
који је упућен на поправни испит.Школа је дужна да организује припремну наставу свих ученика за полагање матурских и завршних испита 

у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја чсова из предмета из којих се полаже матурски, одн. завршни испит.  
Евиденција о реализованим часовима допунске, додатне и припремне наставе води се у Књизи евиденције осталих облика образовно-

васпитног рада. Уколико жели, наставник може да води и своју личну евиденција на начин који самостално одреди . 

 

 

9. Програм и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, 
тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа 

 
Проблеми и активности којима се развијају способности за решавање проблема комуникације Законом о средњем образовању и 

васпитању, уређени су програми који развијају способности за решавање проблема комуникације. Дугогодишња пракса, показала је да 

проблеми у процесу комуницирања, на различитим релацијама (ученик-професор, родитељ-одељенски старешина, ученик-педагог и сл.), 
представљају једну од озбиљних препрека остваривању успешног образовно-васпитног рада. Да би се наведене препреке и проблеми 

превазишли, и образовно-васпитни рад учинио квалитетнијим и ефикаснијим, школа доноси и спроводи различите програме који се 
остварују кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленим, родитељима, у сарадњи са јединицим локалне 
самоуправе и сл.  

Реализатори наведених програма којима се развијају способности за решавање проблема комуникације, су одељењске старешине кроз 
реализовање наставе на часовима одељенског старешине, педагошко-психолошка служба школе кроз реализовање програма и активности 

кроз различите радионице, индивидуалне разговоре са ученицима, посете на часовима одељенског старешине и сл.  Посебна пажња се у 
школи поклања на активности сарадње са породицом и родитељима. Такође је стављен акценат на партнерски однос школе и родитеља, 
који су већ препознати у системском закону, а овде посебно разрађени. Ови односи су засновани на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења, обухватају детаљно информисање и саветовање родитеља и укључивање у активности школе у циљу обезбеђивања 
свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.  

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима деце и ученика, који 
обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око 
безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 

обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. Посебну улогу у наведеним активностима, има институција 
Савета родитеља, чији су чланови представници родитеља свих одељења, и где се решавају бројна питања из области образовно-васпитног 
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рада, а у поступку вредносвања квалитета рада школе, узима се у обзир и мишљење родитеља.Тимски рад Сврха тимске организације у 

школи је да се део оперативних процеса школе додели тимовима састављеним од особља којима се даје известан степен слободе да одлуче 
како ће организовати процес који им је поверен. 

Потенцијална корист од тимске организације је у томе што се ослобађа креативна енергија запослених и ствара се „сигурна“ радна 

средина да особље изрази своје вештине. Додатно, тимска организација даје запосленима већи осећај да могу да утичу на радну ситуацију и 
повећава радну мотивацију. Врло је важно нагластити да корист од тимске организације не долази аутоматски и да оснивање тимова без 

праве припреме и подршке са обе стране, чланова тима и школске управе, може да доведе до негативних резултата. Приликом формирања 
тимова школе, уважавали су се следећи принципи: 

-школа дефинише јасне разлоге за избор и успостављање појединих тимова 

-прецизно и јасно су дефинисани циљеви тимова-периодично се прате резултати тимова и  
- упоређују са планираним цељевима и задацима. 

У складу са наведеним, у школи су формирани следећи тимови: 
1. Стручни Aктив за развој школског програма 
2. Стручни Aктив за развојно планирање  

3. Тим за самовредновање квалитета рада Школе 
4. Тим за заштиту ученика oд дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

5. Тим за инклузивно образовање 
6.Тим за професионални развој 
7.Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 

8.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
9.Тим за пројекте 

Корист од тимске организације не долази аутоматски, и због тога је оснивање тимова у школи реализовано на основу праве припре ме 
и обостране подршке, како од стране чланова тима, тако и од стране школске управе. Из горе наведених разлога, формирани тимови у 
школи функционишу ефикасно и остварују позитивне резултате. 

У школи се посебна пажња поклања развијању самосталности ученика, развоју самоиницијативе и предузетничког духа кроз бројне 
наставне и ваннаставне активности. Програмски садржаји активности којима се развијају способности за решавање проблема 

комуникације, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа реализују се кроз предавања и дискусије на ЧОЗ-е, на 
Ученичком парламенту, кроз индивидуалне разговоре са ПП службом, кроз хуманитарне акције, кроз сарадњу са социјалним партнерима, 
предавања социјалних партнера на теме самоиницијативе и предузетничког духа. 
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10. Програм културних  активности школе 
 
Културне активности школе, пре свега, негују и развијају ученичке способности према чувању лепе речи, музици, сликарству, глуми, 

спорту, екологији... 

Поред општих васпитних, задаци културне и јавне делатности школе, били би оспособљавање ученика да користе све вредности које 
им пружа средина за њихов свестрани развој и богатији лични живот у слободном времену . 

Исто тако, и школа својим активностима богати културни и друштвени живот средине. 
Програми културних активности засновани су на интересовањима, склоностима, талентима и амбицијама ученика са циљем да се 

поспеше креативност, инвентивност, маштовитост, заједништво и колективни дух. 

 
Активност Носиоци активности Време реализације 

Књижевне вечери, литерарни сусрети и 
конкурси, сусрети са песницима 

Тим, професори српског језика Током године 

Рад секција (драмске, рецитаторске, литерарне) професори српског језика, васпитачи Током године 

Учешћа на такмичењима, домијадама Професори, васпитачи Према распореду такмичења 

Посете (позоришту, музеју,  
градској библиотеци…) 

Професори, васпитачи Током године 

Новогодишња прослава за ученике који бораве у 
дому 
(караоке, музика, маскенбал…) 

Васпитачи Децембар  

Приредбе и пригодни програми 
(обележавање Дана школе, 
 Св.Саве…) 

Предметни професори У складу са датумом и 
празником 

Учествовање у манифестацији,,Руже Липолиста“ Предметни професори Јун  

Учествовање у матурантском плесу  Предметни професори Мај  

Учествовање на Сајму пољопривреде у Новом 
Саду 

Директор, одељењске старешине Мај  

Учествовање на Сајму књига у Београду Предметни професори Октобар  

Сарадња  са ужом и широм друштвеном 
заједницом  

Директор, предметни професори Током године 

Учествовање на Сајму образовања Ученици, задужена особа  У складу са одређеним  
термином  

Акциони план Тима за културне активности школе је саставни део Годишњег плана рада школе. 
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11.Програм слободних активности ученика 

 

Слободне активности  представљају облик образовно – васпитног деловања којим се омогућује ученику да открије, задовољи и даље 
развије интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Образовно-васпитни циљ слободних 
активности јесте да допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану.  

Циљеви и задаци слободних активности су:  

• Проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења према интересовањима ученика;  

• Развијање критичког и логичког мишљења ученика; 

• Увођење ученика у методе научног истраживања и развијање спретности за експериментални и практичан рад; 

• Мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад; 

• Успостављање сарадничких односа ученик-наставник; 

• Омогућавање ученицима организовања забаве и рекреације, као и других услова да самостално користе слободно време; 

• Откривање обдарених ученика; 

• Професионално информисање ученика и њихово оспособљавање за друштвени живот. 
 

Ученици наше школе на принципу  слободних и добровољних опредељења, удружују се у секције - слободне активности. У школи се 
организују оне слободне активности за које постоје интересовања ученика и неопходни кадровско-материјални услови. Зависно од броја 

заинтересованих ученика и постојећих услова. 

  Важно је да се поштују следећи принципи: 

• слободно и добровољно опредељивање ученика у избору активности и удруживању на основу индивидуалних интересовања и 
способности; 

• активно учешће ученика у организовању рада, планирању и програмирању садржаја, метода и поступака у секцијама, анализи 
остварених резултата; 

• повезаност и јединство слободних активности са осталим образовно-васпитним активностима уз координиран рад свих васпитних 
чинилаца. 

• ученици се не смеју преоптерећивати радом у секцијама  у противном, слободне активности губе смисао и разлог свог постојања. 
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Радом у секцијама задовољавају се интереси, развијају се индивидуалне склоности и способности ученика. У слободне активности се 

укључују ученици од прве до четврте године као и ученици из Дома наше школе. Слободне активности се прате и анализирају у циљу 
предузимања мера за њихово унапређивање. 

Оне обухватају четири области: 

1. научно-истраживачке; 
2. културно-уметничке;  

3. техничке; 
4. спортско-рекреативне. 

У нашој школи постоје следеће секције: рецитаторска секција, новинарска секција, драмска секција, секција за физику, секција из 

енглеског језика и биљне производње, секција  стоног тениса и шаха, литерна секција, ликовна и музичка секција.  

Планови рада слободних активности су саставни део Годишњег плана рада. 

 

12.Програм каријерног вођења и саветовања 
 

Каријерно вођење  има за циљ саветовање  и подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира 
реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих 

образовних профила и занимања што успешније планира свој развој. Ученике треба оспособити  да сами планирају, управљају и воде своју 
каријеру.  

Школа има циљ да формира зреле и одговорне личности ученика које ће бити способне да доносе промишљене и праве одлуке о 
властитој будућности и да их спроводи у дело. 

У складу са постављеним циљем задаци  су: 

• Информисање ученика о свету рада и занимања, систему образовања  

• Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 
њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју; 

• Формирање правилних ставова према раду; 

• Професионално информисање ученика, о захтевима одређеног профила, о потребама за одређеним кадровима, о условима 
школовања, уписа и проходности на вишим степенима образовања. 

Крајњи исход професионалног саветовавања треба да буде оспособљавање ученика да (добијене и освешћене) информације о 
сопственим карактеристикама, циљевима и вредностима, повеже са понудом занимања и циљевима тих занимања и да у складу са тим 
донесе рационалну одлуку о избору, а затим и план реализације те одлуке. 
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Школа формира стручни тим за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су стручни сарадници и наставници. Тим у сарадњи с а 

наставницима реализује праћење индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, 
сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем. Школа помаже ученицима и родитељима у 
истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о 

професијама, каријери, даљем учењу и образовању и формирање сопственог става о томе. 

Садржаји каријерног вођења и саветовања саставни су део Годишњег плана  рада школе. 

Активност Начин реализације Време 

реализације 

Носиоци активности 

Формирање тима за каријерно вођење и 
саветовање 

Формирање тима Почетак школске 
године 

Директор/заменик 
директора за наставу 

Обука чланова тима за каријерно вођење 
и саветовање 

Организација семинара Почетак школске 
године 

Директор/заменик 
директора за наставу 

Саветодавни рад са ученицима   -Примена стандардизованих тестова  
-Индивидуални саветодавни рад са ученицима  
-Индивидуални саветодавни рад са 
родитељима    Предавања/радионице за 
ученике о избору занимања  
 Саветодавни рад с ученицима којима је 
потребна додатна подршка 

Током школске 
године 

Психолог,педагог,одељ
ењске старешине 

Реализација радионица и предавања на 
тему каријерног вођења и саветовања у 
оквиру редовних часова 

На ЧОС-у, на часовима  
грађанског васпитања, предузетништва 

Током школске 
године 

Тим за каријерно 
вођење и саветовање, 
психолог, педагог, 
спољни сарадници 

Презентација високих школа и 
факултета у нашој школи 
 

У посебно одређеним терминима Током школске 
године 

Тим за каријерно 
вођење и саветовање, 
представници 
факултета и виших 
школа 

Присуство заинтересованих ученика на 
Сајму образовања и Сајму 
пољопривреде 

Организовање Сајма образовања и присуство 
ученика 

Почетком другог 
полугодишта 

НСЗ у саради са 
представницима виших 
школа и факултета 
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Укључивање у програме каријерног 
вођења и саветовања које организују 
друге институције(Канцеларија за 
младе,НСЗ…)  

Присуство ученика у програмима  Током школске 
године 

Тим за каријерно 
вођење 

Упознавање ученика са 
карактеристикама и захтевима занимања 
кроз обављање стручне праксе и 
организоване посете фирмама 

Организоване посете фирмама Током школске 
године 

Предметни професори 

Израда паноа са могућим начинима за 
стицање информација о жељеним 
занимањима 

На ЧОС-у и часовима грађанског васпитања Током школске 
године 

Предметни професори, 
Тим за каријерно 
вођење 

 

 

13.Програм заштите животне средине 
 

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с 
циљем очувања биолошке равнотеже. 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој свести о значају здраве животне 
средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу природних ресурса. 

Програм заштите животне средине у школи  се реализује кроз низ наставних и ваннаставних активности ученика свих 
разреда. 

Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и школе.   

Активност  Носиоци 

активности 

Време реализације  

Реализација садржаја на редовним часовима 
биологије, екологије, хемије,географије…, 

као и на часовима одељењске заједнице 

Предметни професори Током године 

Уређење школског парка (чишћење, садња 
нових биљака…) 

Предметни професори, 
ученици 

Током године 

Уређење учионица и ходника Ученици  Током године 
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Едукација ученика (присуство на 
трибинама, 

предавањима) 

Институције у граду 
које се баве 

питањима екологије  

У односу на одређени  
датум 

Обележавање значајних датума Предметни професори, 
ученици 

У односу на одређени  
датум 

Едукација запослених Наставници, стручни 

сарадници 

Током године 

 

 

 

 

14.Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, и програм превенције од  других облика 

ризичног понашања и програм заштите од  дискриминације 
 

 
   Програми заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције од других облика ризичног понашања остварују 

се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи са 
јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. У остваривање програма укључују се и физичка и правна лица са 
територије јединице локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и лица обучена за превенцију 

и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања, тј. Тима за заштиту од насиља, 
злостављања и занемаривања, конституисаног од стране школе.  

  Програм заштите деце / ученика од насиља, злостављања и занемаривања сачињен је на основу Посебног протокола и Правилника 
о поступању у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним институцијама. Програмом су дефинисане и 
разрађене превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција и сузбијање свих видова насиља у школској среди ни. 

  Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 

 Насиље над децом/ученицима могу вршити њихови вршњаци, одрасле особе које су запослене у школи и одрасле особе које 
нису запослене у школи. Насиље има различите форме:  

Физичко насиље – ударање, шутирање, гурање, гребање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, 

паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.  

Емоционално насиље – омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, 

подсмевање, исмевање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања деце/ученика и сл.  
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Социјално насиље – одвајање детета/ученика од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и 

неједнакости, изолација, недружење, игнорисање, неприхватање и сл. 
Сексуално насиље и злоупотреба се односи на укључивање деце у сексуалну активност коју она не схватају у поптуности, за коју 

нису развојно дорасла и чији је циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе – ласцивно коментарисање, етикетирање, 

упућивање ласцивних порука, ширење прича, сексуални однос, додиривање, излагање погледу, коришћење деце/ученика за 
проституцију, порнографију и друге облике сексулане експлоатације.  

Електронско насиље – поруке које садрже вређање, омаловажавање, претње, сексуано узнемиравање или искоришћавање, послате 
СМС-ом, ММС-ом, имејлом, путем вебсајта, четовањем, укључивањем у форуме. 

Злоупотреба – поступци којим се деца/ученици стављају у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на неког 

појединца, групу или установу. 
 Занемаривање – нечињење поступака који су важни за развој детета, необезбеђивање услова потребних за развој, непраћење 

развоја и напредовања детета (недолажење у школу на родитељске састанке и сл. ).  
Експлоатација деце/ученика – искоришћавање њиховог рада у корист других особа или установа, киднаповање и продаја деце у 

сврху радног или сексуалног искоришћавања. 

 
Циљеви установе 

- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља 

- Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља 

- Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 

- Успостављање система ефикасне заштите 

- Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

- Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља 

Задаци Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања : 

- Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у Школи са правном регулативом, Општим и Посебним протоколом; 

- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 

- Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и интервентне активности); 

- Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних активности; 

- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања конфликата; 

- Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од насиља; 
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-  Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља,Школски одбор, Ученички парламент,.... ). 

Задаци у области превенције на часовима редовне наставе и ваннаставних активности: 
- Дани спорта, такмичења у оквиру њих промоција фер-плеја 

- Објављивање примера добре праксе на сајту школе 

- Обележавање пригодних датума (Дан школе, Дан жена, Свети Сава, ускршњи празници); 

- Ликовни, литерарни, музички конкурси на нивоу школе, локалне заједнице и шире 

- Акције Ученичког парламента и Вршњачког тима 

- На часовима ОЗ, грађанког васпитања, верске наставе и осталим наставним предметима  

- промовисати прихватљиве облике понашања, разговором допринети повећању критичности  

- према сопственом понашању и подстицати развијање толеранције, друштвено одговорног  

- понашања, саосећања и бриге за друге. 

Задаци у области интервенције: 
 

- Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља; 

- Сарадња са релевантним службама. 

- Континуирано евидентирање случајева насиља; 

- Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере; 

- Подршка деци која трпе насиље; 

- Рад са децом која врше насиље; 

- Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

- Саветодавни рад са родитељима. 
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Р. 

бр. 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

ДИНАМИКА/ 

ВРЕМЕ 

1. 
Формирање Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Директор, заменик 

директора за наставу 
Решења наставника 

Август, 

септембар 

2. 
Истицање имена и бројева телефона чланова тима на видним 
местима у школи 

Тим за заштиту 
ученика од насиља 

Огласна табла Септембар 

3. Организација дежурства у школи 
Директор, заменик 

директора за наставу 
Решења наставника 

Током школске 

године 

4. 
 Израда плана за заштиту ученика за текућу школску годину и 
упознавање свих актера,нарочито ученика прве године 

Тим  
Педагошка 

документација,изве
штаји 

Јун /Август 

5. 
Дефинисање правила понашања и последица кршења правила - 
први разред  (подсећање и за старије ученике) 

Одељењске 
старешине,Тим 

Записници са 
састанака Тима; 

писани материјал за 

одељењске 
старешине; План 

рада одељењских 
старешина 

Септембар / 
Октобар 

6. 

На часовима одељенских заједница, грађанког васпитања, верске 
наставе и осталим наставним предметима , промовисање 

прихватљивих облика понашања, разговором допринети повећању 
критичности према сопственом понашању и подстицати развијање 

толеранције, друштвено одговорног понашања, саосећања и бриге 
за друге. 

Одељенске старешине, 
Наставници 
 

Дневник рада Током године 

7. Дани спорта, такмичења и  у оквиру њих промоција фер-плеја. 
Наставници физичког 
васпитања 

Извештаји, 
фотографије 

Током године 

8. 

Сарадња са родитељима у вези са проблемима понашања ученика 
(предавања, едукација родитеља у вези са безбедношћу деце, 
указивање на важност породице у решавању проблема понашања 

деце. 

Одељ. 
старешине 

Стручни сарадници 

 

Записници са 

састанака Савета 
родитеља, Извештаји 

одељењских 
старешина 

Током године 

9. 
Сарадња са локалном заједницом (предавања организована од 

стране представника МУП-а,Црвеног крста… на тему насиља ) 

Стручни сарадници 

 

Фотографије, 

извештај 

Друго 

полугодиште 

10. Укључивање чланова Ученичког парламента у решавање Тим, Записници са Током године 
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15. Програм школског спорта 
 

Циљ школског спорта је да се разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаности са осталим васпитнообразовним 
подручјима, допринесе целовитом развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, развијању и примени моторичких способности и навика, као и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада.  
Циљеви такође обухватају промовисање спорта и здравог начина живота и мотивисање и подстицање ученика да се баве спортом и 

рекреацијом који представљају важне сегменте у психофизичком развоју ученика. Школски спорт промовише пре свега активно 
учестовање ученика, јер је то и основни разлог због којег се ученици опредељују за спортску секцију у школи (желе да вежбају, играју, 
буду активни).  

Динамика спровођења спортсих активности (реализација секција на дневном, недељном и месечном нивоу) се координише са планом 
реализације наставе и ваннаставне активности за све наставне предмете, у свему у складу са интересовањима ученика. 

Садржаји плана школског спорта саставни су део Годишњег плана  рада школе. 

 

 

 

конфликата међу ученицима. Координатор  
 

састанака  

11. 

Пружање потребне помоћи наставницима, одељенским 

старешинама у примени програма превентивних и интервентних 
активности 

Тим Извештаји тима Током године 

12. 
Прикупљање информација и организација консултација у установи 

и процена нивоа ризика за безбедност ученика. 
Тим Извештаји тима Током године 

13. 

Предузимање мера ,праћење и процењивање ефеката предузетих 
мера у заштити ученика;  
Вођење евиденције; 

                Тим 
Извештаји тима, 

Записници 
Током године 

14. Сарадња са релевантним службама 
Директор, тим Извештаји тима, 

Записници 
Током године 

15. 
Саветодавни рад са децом која трпе (врше) насиље и њиховим 

родитељима 

Одељењске старешине, 
стручни сарадници 

Дневник рада 
стручених 

сарадника, досијеи 

Током године 
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АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Стони тенис,  одељењско  и 

школско  такмичење 

Наставници и ђаци Септембар 

Атлетика:  Одељенски, 
школски  и  Крос РТС-а 

Наставници и ђаци Октобар 

Одбојка:  Општинско 

такмичење 

Наставници и ђаци Новембар 

Кошарка:  Општинско 
такмичење 

Наставници и ђаци Новембар 

Мали фудбал: Општинско 

такмичење 

Наставници и ђаци Децембар 

Турнир  у  обарању  руку Наставници и ђаци Фебруар 

Атлетика:  Општинско 
такмичење  на  стази 

Наставници и ђаци Април 

Мали фудбал:  Школски  

турнир 

Наставници и ђаци Мај 

Атлетика:  Пролећни  школски 
крос 

Наставници и ђаци Мај 

Матурски  плес Наставници и ђаци Мај/Јун 

 

16. Програм сарадње са локалном самоуправом 
 
Локална самоуправа заузима веома битно место у животу и раду наше школе. Сарадња са локалном самоуправом активно се реализује 

кроз разноврсне активности. Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијама за младе у јединицама локалне 
самоуправе, остварује се на основу програма који чини део школског програма и део развојног плана школе.  Школа прати, укључује се у 

дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих 
зависи развој школе. 

Циљ сарадње је унапређивање образовно-васпитног рада. 

Основна подручја деловања школе и друштвене средине биће: 

- укључивање представника друштвене средине у одлучивање о условима рада школе, 

-активно учешће представника локалне самоуправе у орган управљања, стручне активе и тимове. 
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Школа ће наставити сарадњу  са институцијама, организацијама и установама чије су делатности посредно или непосредно везане за 

остваривање Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада школе. 

Програмом сарадње обухваћени су сви ученици и наставно особље. Облици комуникације су разноврсни, заступљена су предавања, 
трибине, радионице…  

Школа ће наставити сарадњу и са фирмама и установама које су од значаја за реализацију образовног рада. У  току године, наши 
професори у сарадњи са представницима фирми  организују стручне посете за наше ђаке. Ученици појединих смерова реализују практичну 

наставу у оквиру познатих предузећа. 

Наша школа сарађује  са следећим установама: 

-Центар за социјални рад; 

-Црвени крст; 
-Културни центар; 

-Канцеларија за младе града Шапца; 
-МУП; 
-Библиотека шабачка; 

-Народни музеј Шабац; 
-Шабачко позориште; 

-Дом здравља; 
-ЈКП ,,Водовод“; 
-Основне и средње школе; 

-Више школе и факултети; 
-Хуманитарна Фондација ,,Хумано срце“; 

-Спортски савез града Шапца; 
-Национална служба за запошљавање; 
-Центар за стручно усавршавање; 

-Хигијенски завод. 
 

 
Сарадња са предузећима и фирмама значајне у реализацији практичне наставе наведена је у оквиру посебног Програма реализације 

практичне наставе. 
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17. Програм сарадње са породицом 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног 
разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 
родитељима, односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале 

активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 
унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васспитно-образовних утицаја.  

Рад са родитељима мора бити заснован на поштовању личности уз уважавање знања и искуства родитеља са њиховом децом.  

Са родитељима сарађују сви запослени који су укључени у образовно – васпитни рад (одељенске старешине, наставници, школски 
психолог,педагог, секретар и директор). 

            Планирани облици сарадње: 

- Индивидуални и групни разговори са родитељима, односно старатељима  ради међусобног информисања о здрављу ученика, 

психичком и физичком развоју, резултатима учења и понашања ученика, као и наставним и ваннаставним активностима, условима у 
породици, школи и друштвеној средини,(одељењске старешине, стручни сарадници); 

- Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање детета и облицима сарадње са школом: избор 
родитеља са Савет родитеља; 
- Организовање одељенских и групних родитељских састанка (општег типа и тематских према специфичним проблемима појединих 

група ученика недисциплиновани ученици, ученици на дужем боловању, ученици који изостају са наставе, најбољи ученици, ученици 
спортисти...; 

- Посебан третман родитеља оних ученика који показују неуспех или проблеме у понашању / у сарадњи са стручним сарадницима); 
- Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице; 
- Укључивање родитеља у реализацију појединих васпитно-образовних планова школе; 

- Рад Савета родитеља. 
 

У  Школи се образује Савет родитеља. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. 

 

Савет родитеља:  
 
1) Предлаже представнике родитеља деце у орган управљања; 

2) Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 
3) Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, донација и   

средстава родитеља; 
5) Разматра услове за рад установе; 
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6) Разматра предлог програма образовања и васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада, Извештаје о њиховом остваривању, 

вредновању и о  самовредновању. 
7) Даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом 

остваривању; 

8) Разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење,  безбедност и заштиту деце и ученика; 
9) Разматра и друга питања утврђена статутом. 

 
Представник Савета родитеља је члан Општинског савета родитеља. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује орган у 

управљања, директору и стручним органима установе. Директор  школе и стручни сарадници током године редовно сарађују са Саветом 

родитеља и пружају помоћ у организацији Савета. 
 

 
 

18.Програм излета и екскурзија 

 
Екскурзије и настава у природи су ваннаставни облици образовног рада који се остварују ван школе. Школа планира извођење излета 

и екскурзија, на начин и под условима утврђеним наставним планом и програмом. Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се 
мора водити рачуна о свим видовима заштите и безбедности ученика. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. Излет је, попут екскурзије, ваннаставни облик образовно-васпитног рада који 
се остварује ван школе. Циљ излета је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и 
рекреативно-здравствени опоравак ученика. Такође, циљ екскурзије је подизање комуникативности, социјалне зрелости и временско-
просторне оријентације ученика. 

Задаци који се остварују током реализације екскурзија и излета су: 

• развијање интересовања за природу и развијање еколошких навика; 

• упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

• развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

• развијање опште културе и образованости; 

• проучавање објеката и феномена у природи и упознавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 
   условима; 

• омогућавање ученицима да се баве спортом и рекреацијом; 

• подстицање интензивнијег интелектуалног и емотивног доживљавања појава које упознају; 

• јачање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 
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Носиоци припрема, организације и извођења екскурзија су директор школе, одељењске старешине и стручни вођа пута. Припрема 
екскурзије подразумева припрему родитеља (родитељски састанак, давање основних информација, цена, времену одласка, документација 
која треба да се припреми, услови смештаја, здравствена заштита). Екскурзије имају научни, али и културно-забавни карактер. 

Екскурзија се организује и изводи уз писмену сагласност родитеља, (тј. другог законског заступника/родитељ) ученика по правилу за 
најмање 60% ученика истог разреда. 

Екскурзија се изводи у складу са Правилником о екскурзијама, а пожељно време реализације екскурзије је крај септембра сваке 
школске године. 

Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и саставни су део Годишњег плана  

рада школе. 

 

19.Програм безбедности и здравља на раду 
 
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке  активности школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој 

свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду уређује спровеђење 

безбедности и здравља на раду запослених у установи, у циљу стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и радне 
способности запослених.  

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, а нису у радном односу код послодавца, 

као и лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова код послодавца, ако је послодавац о њиховом присуству 
обавештен.  

Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду: 

• Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад; 

• Испитивања услова радне околине; 

• Доношења акта о процени ризика;  

• Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад; 

• Вођења евиденција везаних за повреде на раду; 

• Осигурања запослених од повреда на раду. 
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Запослени у школи су дужни да:  

• поштују прописе о безбедности и здрављу на раду; 
• обавесте послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду; 

• наменски користе средства и опрему личне заштите; 
• подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу лица за безбедност и здравље на 

раду; 
• истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад;  
• учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду  и 

• да не пуше где је то забрањено. 

 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности  које 
организује школа обезбеђује се ученицима право на заштиту и безбедност и то:  

• у школској згради и школском дворишту; 

• у просторијама у којима се одвија практична настава; 
• на путу између куће и школе; 

• ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или других наставних и 
ваннаставних активности које организује школа. 

Сви предметни наставници дужни су да код ученика развијају свест и навике безбедног понашања на раду и очувања здравља, посебно 

у склопу вежби и професионалне праксе. 

У Годишњем плану рада школе, наводе се планирани садржаји за текућу школску годину. 
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19.а Смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке 

 

За ученика коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености, ризика од раног 

напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и  
комуникацијских препрека и зависно од потреба, доноси индивидуални образовни план, у складу са Законом. 

ЦИЉ додатне подршке у образовањуи васпитању јесте постизање оптималног улључивања ученика у редован образовно-васпитни 
рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање у образовању и припреме за свет рада.  

Програм додатне подршке је намењен ученицима са сметњама у физичком и психичком развоју, а које онемогућавају ове ученике да у 

свакодневном школском раду усвоје садржаје образовно –васпитног рада. Циљ програма је савладавање постојећих тешкоћа у развоју и 
даље развијање очуваних способности ученика. Додатна подршка ће се организовати као рад у самој школи (рад педагога, психолога, 

наставника) и ван Школе кроз сарадњу са одговарајућим институцијама и стручњацима.  

ИОП-план омогућава да се њихов развој и напредовање одвија према способностима и интересовањима а сарадња се остварује са 
интерресорном комисијом, локалном самоуправом. Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану саставни су део наставног процеса. Саставни део Школског програма чине индивидуални образовни програми за 
ученике. Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи нарочито ће промовисати једнакост међу свим 

ученицима и активно се супротстављати свим врстама дискриминације и насиља.  

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ: 

1.Идентификација ученика са сметњама у развоју; 

2.Утврђивање потреба за додатном подршком на основу природе и степена сметњи; 

3.Организовање индивидуализованих облика рада са ученицима са тешкоћама; 

4.Упознавање чланова ОВ о евидентираним ученицима и њиховом напредовању; 

5.Усклађивање критеријума и начина вредновања успеха ових ученика; 

6.Прилагођавање захтева и радних обавеза у складу са сметњама; 

7.Саветодавни рад са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка; 

8.Праћење ученика у погледу резултата и корекција плана рада у складу са тим; 

9.Организовање сарадње са стручњацима ван Школе. 

У нашој школи, реализује се настава за ученике са сметњама у два одељења образовног профила – цвећар-вртлар (двогодишње 
образовање). Такође, у редовним одељењима одређен број ученика похађа наставу по ИОП-у. 
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20. Програм васпитног рада 

 
Програм васпитног рада школе обухвата елементе који се односе на васпитно осмишљавање садржаја, облика и метода рада у 

настави, као и планирање и програмирање ваннаставних активности, друштвено-корисног рада, културне и јавне делатности шкле, рада 
одељењског старешине, сарадње са родитељима, активности ученика у оквиру одељења и мањих група, рада стручних органа, а у циљу 
подстицање развоја ученика као здраве личности. 

Основни циљ васпитног рада у школи је изграђивање ученика као здраве личности. Васпитањем се ученици припремају за живот, 
тако да школа поред знања ученицима треба да пружи и основе интелектуалног, моралног, физичког, емоционалног, здравственог, 

професионалног и естетског васпитања.  
Средња школа има посебну улогу и одговорност у васпиању младих, пре свега због  узраста ученика који се налазе у периоду 

интензивног психофизичког и психосоцијалног сазревања и формирања личности. То је период изграђивања ставова, усвајања образаца 

понашања, формирања идентитета, социјалне и емоционалне интеграције личности. Узимајући у обзир улогу школе у васпитању ученика, 
као и одлике периода у коме се ученици, као основни циљеви васпитног рада у школи истичу се: 

-развијање способности и интересовања ученика у различитим људским делатностима, 

-изграђивање ставралачког односа према раду, материјалним и духовним добрима 

способљавање за укључивање младих у активан друштвени живот, -оспособљавање за примену стечених знања и вештина, 

-правилно коришћење слободног времена, -развијање интелектуалних и физичких способности, 

-стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштити животне средине, 

-развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава личности,-васпитање за хумане односе међу 
људима, 

-неговање и развијање потребе за културом и очување и неговање културног наслеђа, 

-развијање осећаја за пословни бонтон. 

Наведени циљеви само су део васпитних утицаја, процеса или ефеката. Основни услов за њихово остаривање је уважавање личности 
ученика, прихватање и избегавање дискриминације по било ком основу. Носиоци активности васпитног рада су одељењске старешине, 

наставници, стручни сарадници, руководиоци секција. Васпитни рад остварује се кроз редовну наставу, додатну наставу, друштвено-
користан рад, културну и јавну делатност школе, рад секција, психолошке радионице,рад одељењске заједнице, ученичког парламента и сл. 

 

 

 

 



 

1625 
 

 

21. Програм међунарнодне сарадње 
 

Наша школа сарађује са школама у Француској, Словенији, Хрватској, Словачкој и Босни и Херцеговини.  Током школске године, 
планирају се размене ученика наше школе са ученицима поменутих држава. План размене ученика, саставни је део Годишњег плана рада 
школе. 

Циљ међународне сарадње јесте: 
-превазилажења социјалне неједнакости и неједнакости у образовању;  

-развијање поштовања и толеранције према културним разликама међу људима;  

-помагање ученицима да усвоје знања о међуетничким односима и основама на којима почивају  различите културе; 

-упознавање школског система у другој земљи; 

-лични и интелектуални развој ученика. 

 

22. Програм хуманитарних активности 
 

Школске 2010/11. год. у нашој школи основан је хуманитарни фонд ,,Школарац“ за ученике лошијег материјалног стања. На почетку 
године одељењске старешине на основу података о материјалној ситуацији  ученика, сачињавају списак ученика који ће у току године 
користити услуге фонда. 

Средства се користе за куповину месечне карте за превоз, финансирање једног дела екскурзије, куповине неопходне обуће и одеће... У 
току школске године реализују се и различите активности (прављење аранжмана од цвећа, колача,  новогодишњих честитки...) у којима 

учествују наши ученици и професори и на тај начин се обезбеђују новчана средства.  
Ученици који живе у Дому наставиће са сакупљањем чепова у оквиру хуманитарне акције ,,Чеп за хендикеп“, као у са акцијом „Колач 

за друга“.  

У оквиру Ученичког парламента, на предлог ученика-чланова реализују се непланиране хуманитарне активности током године, о 
чему се води евиденција у записнику УП. 

Школа радо учествује у акцијама које организује Фондација „Хумано срце“.  

Све реализоване хуманитарне активности саставни су део Годишњег извештаја рада школе.  
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23.Програм реализације практичне наставе 

 

Практичном наставом, ученици се уводе у друштвени и производни живот, односно развија им се осећај одговорности и 

дужности, смисао за сарадњу, за правилно вредновање свих људских делатности, те управо оваквим радом упознају своје место и 
улогу у друштвеном животу. 

Школа поседује опремљену школску економију која доприноси квалитету практичне наставе. Такође, школа поседује мини 

зоо-врт, што доприноси квалитету практичне наставе ученицима образовног профила зоотехничари; школу јахања по којој је 
јединствена у Србији, а доприноси квалитету практичне наставе ученицима образовног профила узгајивачи спортских коња - 

занимање које је дефицитарно у нашој земљи. Школа располаже простором за хортикултуру, који садржи кабинет у којем се ученици 
баве биљном декорацијом, затим расадник различитих врста биља, затим стакленик и савремени пластеник. Овај простор омогућава 
ученицима  образовног профила техничар хортикултуре и цвећар-вртлар, да обављају практичну наставу у реалним условима, 

односно са идентичним условима у којима ће радити по завршетку школовања. Ветеринарска амбуланта, фарме крава, свиња и оваца 
пружају ветеринарским техничарима, као и зоотехничарима квалитетне услове за обављање практичне наставе. Практична настава за 

ветеринарске техничаре реализује се на школској економији у ветеринарској амбуланти.  

Наша школа сарађује са бројним фирмама, предузећима ради што квалитетније практичне наставе наших ученика. Постоји 
сарадња са  Ветеринарском станицом Шабац и Ветеринарским специјалистичким институтом Шабац. Наша школа сарађује и са 

ПССС Шабац, расадником „Топаловић“ Липослист,  производњом воћа и поврћа "Ulo fruit" Мајур, "De heus" Шабац, Индустијом меса 
„Славија“, кланицом „Мачванка“, Млином „Поповић“, Водоводом-отпадне воде, Comex Шабац, EUROLIDER, Frutti Sinalco, ABD 

Prom хладњачом,  и са бројним другим предузећима.  

Школа располаже земљиштем, потребном механизацијом за његову обраду, шталама у којима се налазе животиње о чијем 
здрављу и напредовању воде рачуна запослени радници и професори, који знање и љубав према животињама преносе на ученике. 

Оно што треба да наступи у овој школи јесте јачање партнерства између школе и  институције које су послодавци. Односно, 
циљ Средње пољопривредне школе у Шапцу је савремено образовање, које ће пружити квалитетна знања за стручно обављање посла 
и напредовање у даљем школовању. Из тих разлога, нарочиту пажњу посвећује обезбеђивању свих услова за ефикасну интерактивну 

наставу, као и да ученицима стицање знања и вештина буде што занимљивије и успешније.  

Дужност школе је да осавремењује свој курикулум, те да улаже средства у стварање практичног амбијента у ком ће ученици 

стећи појам о томе како заиста применити знање, а у циљу развијања кључних компетенција које су им неопходне да би се након 
школовања запослили или наставили даље школовање. Односно, задатак школе је организовање подстицајне друштвене средине, где 
ће се потенцијали ученика оптимално развијати. 
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